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PENGENALAN DARI PENERBIT 

Dalam siri pengetahuan dan pendidikan rohani, sekarang 
kami hidangkan lagi karya dari titisan pena emas; pujangga, ahli 
sejarah dan ulama besar Islam, Dr. Haji Abdul Malik Karim 
Amrullah, atau lebih terkenal dengan nama Hamka. 

Terdahulu dari ini kami sudah terbitkan dalam siri yang 
sama iaitu bukn-buku beliau, Falso/ah Hidup, Peribadi, 1001 
Soal-soal Hidup, yang kesemuanya itu diharapkan semoga ber
faedah kepada pembaca 5ekalian. 

Buku Keadilan Sosia/ Dalam Islam ini, di samping mem .. 
berikan pengajaran, bimbingan dan didikan rohani, juga amat 
berguna untuk penambah pengetahuan, malah menjadi bacaan 
dasar yang amat tepat untuk mempelajari, mempraktikkan, me
nyelidiki susunan masyarakat, susunan pemerintahan yang sudah 
dijalankan dan patut dilaksanakan dalam masyarakat dan 
kerajaan-kerajaan Islam. 

Semoga Allah sentiasa memberika::i taufik dan hidayatNya 
kepada pembaca. 

-PENERBIT 



ISLAM DAN KEADILAN SOSIAI, 

Sesudah perang dunia kedua, timbullah dua blok, iaitu blok 
Sosialisme dan blok Kapitalisme. Kerana kelemahannya di masa 
yang lalu, kedua blok itu sama tarik-menarik dan regang-meregang 
supaya kaum Muslimin berpihak kepada mereka. Tetapi penya
kit-penyakit yang menimpa masyarakat Islam dalam segala 
Japangan, sebenarnya adalah ujiari scjarah yang kelaknya akan 
menimbulkan usaha mencari perbaikan. Sifat kemanusiaan ialah 
mencari yang lebih sempurna (talabul kamaal). 

Ugama Islam ditimbulkan di padang pasir Arabia, tetapi dia 
bukan buat tanah Arab saja. Dari sana dimulai ajaran itu, tetapi 
k~sempurnaan kupasan isinya akan dicari bersama-sama oleh 
para-insani. Mungkin kerana usaha mencari kebenaran orang akan 
bertemu dengan ajaran yang praktis itu. 

Sebelum mendirikan suatu pemerintahan, 13 tahun lebih 
dahulu Nabi Muhammad mcmpermatang ideologi di Mekah. Ini 
menjadi kesan, bahwasanya pendirian masyarakat atau negara 
dimulai dari dalam, dari jiwa, dari dhamir yang bersih. Sehingga 
keinsafan bernegara bukan hanya dicatkan dan disemirkan dari 
luar. Tetapi ma1,yarakat dan negara timbul dari dalam. Sifat
sifat dan kelemahan diri manusia, hawa nafsu dan syahwatnya yang 
senantiasa bergelora dalam dirinya, dialirkan, dikanalisasi di dalam 
ajaran-ajaran yang suci untuk menimbulkan masyarakat yang adil. 

Hawa nafsu manusia menyebabkan dia ingin mempunyai 
banyak: "Kalau adalah pada anak Adam suatu lembah penuh 
emas, dia ingln sebuah lembah la1:i", (demikian jiwa manusia 
menurut perkataan Nabi Muhammad), tetapi di hujungnya di
katakannya, pula: "Dan tldaklah ada yang akafi memenuhl pend 
anak Adam, seDain tl!lnahl" 

Dengan dasar penyelidikan saksama atas jiwa manusia itu, 
maka dengan tuntutan wahyu suci, Nabi Muhammad membawa 
syariat, bagaimana hendaknya supaya kelobaan dan kerakusan 
hendak mempumyal bamyak itu, dari setiap orang, dapat diatur 
dengan sebaik-baiknya. Maka ditegakkanlah dasar-dasar per
baikan ~asyarakat itu atas dua tonggak. 



1. Kebersihanjiwa. 
2. Undang-undang yang meliputi seluruh masyarakat. 
Islam memandang hidup dari segala seginya, bukan menekan

kan perhatian kepada satu jurusan saja. Perbaikan ekonomi adalah 
satu cabang dari hidup. Maka dengan aturan meliputi ini, ter
masuklah ekonomi itu menjad,i satu cabang dari soal yang akan 
diperbaiki. Dan ini bukan semata-mata suatu teori yang diran
cang dalam khayal, yang kerap digelari Utopia, tetapi dilaksana
kan dalam praktik; didirikan Negara buat mengaturnya. Dan 
ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam sabdanya: 
"Tu.ban Allah dapat melancarkan kehendakNya dengan sultan 
(pemerintahan), lehih banyak daripada yang dapat dilancarkan 
dengan Quran." (Hadis). 

Ertinya tegas sekali. Iaitu Quran yang begitu suci isinya hanya 
akan menjadi bacaan mati, kalau sekiranya tidak ada pemerintah
an yang menjalankannya. 

Berapa banyaknya ayat-ayat dan hadis yang memberikan 
peraturan dan pertunjuk kepada orang seorang, bagaimana supaya 
dia layak menjadi anggota masyarakat yang adil dan makmur. 
Sampai ha! yang berkecil-kecil, yang mungkin merugikan orang 
lain, diberinya peringatan. 

"Jangan menginUp-ngintip. langan mengumpat-ngumpat 
(bergunjlng) setenguh kamu dengan yang setengah. Sukakah kamu 
memakan da1'ing bangkal saudaramu? Tenhn kamu tidak suka," 
(Surat Hujurat, 12). 

Mengintip-ngintip, mengorek-ngorek rahsia diri orang lain dan 
,menggunjing, membicarakan di belakangnya, adalah bahaya besar 
yang menimpa masyarakat. Dan inilah senantiasa menjadi permu
laan dari hilangnya perasaan keamanan diri sendiri. Bukankah ini 
penyakit yang selalu memutuskan hubungan kasih sayang dan 
hormat-menghormati dalam masyarakat bernegara'l Bukankah 
pertentangan di antara satu parti dengan parti yang lain, yang 
tadinya hanya kerana keinginan hendak melancarkan pemerintah
an kerana mehJ;ksanakan ideologi parti, akhirnya telah bertukar 
menjadi pertentangan perseorangan'l Sebab tiap-tiap pemimpin 
satu parti berkumpul di satu tempat antara dia dengan pengikut
nya, maka yang menjadi pembicaraan di dalam majlisnya, tidak 
lain daripada mencela diri pemimpin parti lawannya; diadakan 
"Badan Penyelidik", untuk mengetahui kelemahan lawan. Dicari. 
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keburukannya dan dibesar-besarkan, dan dilupakan keburukan 
golongan sendiri. Pada hal dalam surat Hujurat itu juga, dinyata
kan peringatan: "Mungkin golongan yang kamu hlnakan !tu leblh 
bafik daripa<lla kamu," (ayat 11). 

Kalau saya kemukakan pertanyaan, dan saya minta tuan 
menjawab dengan insaf, ten tu akan tuan akui dengan jujur, bahwa 
penyakit-penyakit yang seperti ini di zaman sekarang meliputi 
masyarakat kita, justeru di waktu kita memulai menegakkan 
negara. Bahkan kadang-kadang halaman suratkhabar diperguna
kan untuk membongkar rahsia person lawan politik. Dan itu 
dikatakan setengah daripada kebebasan demokrasijuga. 

Bukan begitu :,ajal Quran pun sampai kepada urusan per
hubungan rumahtangga. Kemerdekaan orang di dalam rumah 
tangga dijamin, dan orang lain tidak boleh mengganggu kemer
dekaan itu. "Wahai orang yang beriman! Janganlah masuk ke 
dlalam rumah y1.mg buksm rumahmu, sebelum kamu meminta 
kebenaran «burn mengucmpkan saiam kepada orang empunya 
rum2h." Dimulai dari pengakuan hak diri dan hak rumahtangga. 
Sebab dari sanalah ditegakkan bangunanKeadilan Sosial itu. 

Kerapkali manusia itu "lupa daratan", menjadi "rancak di 
labuh" kerana mcndapat pangkat dan kekuasaan. Sehingga jika 
dia mengenderai auto, atau berjalan kian ke marl, dia menun
jukkan kesombongan, sehingga dia lupa bahwa gerak-gerinya itu 
tidak lepas dari mata rakyat. Meskipun harta benda yang dipakai
nya itu, barangkali harta pusaka orang tuanya, namun orang akan 
tetap cemburu melihat dan menyangka, bahwa kekayaan negaralah 
yang dimusnahkannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka 
timbullah kedengkian orang melihatnya. Atau satu waktu dia 
sendiri dengan tiba-tiba terluucur dari jabatannya, dan jatuh hina 
kerana tangannya sendiri. Ini pun dilarang: "langanlah kamu 
berjalan di mtas 1:mmi dengan sombong. Kegagahanmu tidaklah 
akan sanggup membelah b1U1mn, dam tinggimu tidaklah akan sampai 
menyamai bukit''. {Surat Al-Isra', 27). Jelas, bahwasanya kesom
bongan seperti ini merusakkan dasar Keadilan Sosial. 

*** 
Setelah mendapat ketentuan-ketentuan seperti demikian, 

bolehlah mereka mengatur negaranya. Mereka tidak boleh takut 
menghadapi yang lebih besar. Peraturan tidak akan berjalan, kalau 



kesatuan bernegara tidak ada. Suatu negara mempunyai kepala, 
mempunyai kementerian, kehakiman dan pegawai, dan mempunyai 
rakyat. Masing-masingnya diadakan pula hak-hak dan kewajiban. 
Semuanya mempunyai tanggungjawab. 

"Semua kamu adalah pengembala, dan semua kamu ber-
tanggungjawab atas gembalaannya. Imam bcrtanggungjawab atas 

· rakyatnya. Laki-laki pengembala ahli rumahnya, dan bertanggung• 
jawab atas rakyatnya. Perempuan pengembaia rumah suaminya 
dan bertanggungjawab atas rakyatnya. Khadam pengembala harta 
benda tuannya dan bertanggungfawab atas rakyatnya. Bahkan 
seluruh kamu adalah pengembala, dan bertanggungjawab atas 
rakyatgembalaannya." (Hadis, riwayat Bukhari-Muslim). 

Jadi semua kita adalah mempunyai rakyat. Kumpulan dari 
rakyat yang banyak itu, adalah di bawah pengembala besar, iaitu 
Imam, Kepala Negara, yang boleh bergelar khalifah, atau sultan, 
atau raja, atau presiden. Tanggungjawab tertinggi adalah dalam 
tangannya. 

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim 
juga, ada tersebut: "Bahwasanya seorang hamba Allah, yang 
diserahi Tuhan mertjadi kepala dari satu negara tetapi kewajiban
nya itu · tidak dilaksanakannya denga11 jujur, maka diharamkan 
Allah dia akan m!lsuk syurga." 

Urusan Kepala Negara ini sangatlah menjadi titik berat per
hatian Nabi Muhammad s.a.w. 'Aishah berkata: "bahwa dia 
pernah melihat nab, di dalam rum ah (' Aishah) dan berdoa: 

"Ya Allah, siapa saja yang menjadi kepala dari satu urusan 
umatkil, jika mereka memecah belah, pecah belahkan pulalah 
dianya. Tetapi jika dia mengepalai satu urusan Bah1 dia berlaku 
dengan balk, sudilah Tuhan memberinya bantuan." (Hadis 
Muslim). 

Seorang sahabat nabi, lama setelah beliau wafat, masuk ke 
dalam istana seorang Amir (gabnor), bernama Ubaidillah bin 
Zayyad. Setelah dia pulang, db berkata kepada puteranya: "Wahai 
anakku! Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. berkata: "Yang 
sejahat-jahat wali ialah Wali Hutamah. Moga-mogalah engkau 
jangan termasuk ke dalam golongan itu". 

Hutamah ialah api yang menyala, penuh kezaliman dan 
aniaya, diktator yang berhati sendiri. Kejam dan tidak mengenal 
kasihan. 
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"Barang siapa yang diwalikan Allah mengurus peketjaan 
kaum Muslimin, !aRu dia mendinding dirinya di rumah, darlpada 
mengurus hajat mereka dan kekurangan M'-'reka, dan kefaklran 
mereka, maka Tuhan Allah akan menutup dirinya pula darlpada 
hajatnya dim kekurangannya dan kefakirannya di hari kiamat:" 
(Hadis, Abu Daud, Tarmizi). 

Imam yang adil tersebut dalam suatu hadis, dirawikan oleh 
Bukhari dan Muslim, adalah termasuk dalam tujuh orang yang 
mendapat perlindungan Tuhan di hari akhirat. Adapun yang tujuh 
ini, ialah Imam yang adil, pemuda yang terdidik sejak kecil dalam 
ibadat kepada Allah, orang yang hatinya tertambat kepada masjid, 
dan dua orang bersahabat yang berkumpul kerana Allah dan ber
pisah kerana Allah dan seorang yang diajak oleh perempuan yang 
jelita cantik berbLat jahat lalu dijawabnya bahwa dia takut kepada 
Allah, dan orang yang menyedekahkan harta bendanya dengan 
sembunyi, sehingga tangan kirinya pun tak tahu apa yang di
keluarkan tangan kanannya dan seorang yang ingat akan Allah di 
tempat sunyi sehingga titik air matanya. 

"Yang sebaik-baik Imam kamu, ialah yang kamu cintai akan 
dia, dia pun cinta akan kamu. Kamu doakan mereka, dan mereka 
doakan pula kamu. Dan yang sejahat-jahat Imam ialah yang kamu 
benci akan mereka, dan mereka pun bend akan kamu. Kamu 
kutuki dia dan dia mengutuki kamu pula." 

Sahabat-sahabat bertanya, kalau sekiranya terdapat Imam 
seperti itu, apakah kami jatuhkan? Lalu Rasulullah melarang 
tergesa-gesa menjatuhkan Kepala Negara, kala.u pelanggarannya 
belum mengenai prinsip. Kalau sekiranya hanya fasal benci dan 
bend, tidaklah akan terdapat manusia yang sepakat seluruh orang 
menyayanginya. 

"Seorang Muslim wajib mendengar dan wajib taat akan perin
tah lmamnya, baik dalam perkara yang disukai atau yang berat 

· memikulnya, selama imam itu belum menyuruh maksiat, iaitu 
durhaka kepada Allah. Kalau dia telah menyuruh durhaka kepada 
Allah, tidak ada den gar dan tidak ada taat lagi." 

Terang di !'.ini bahwasanya yang dijadikan Imam itu ialah 
orang yang diakui dengan sua.ra terbanyak. Bukan disyaratkan 
orang itu mesti serupa malaikat. Kita mahu seorang Imam ialah 
manusla, bukan dewal Padanya akan bertemu cacat-cacat dan 
kelemahan diri. Menahan dengan sabar akan kelemahan diri 
seorang_ Imam, lebih sedikit bahayanya daripada sebentar-sebentar 
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menjatuhkan Imam dan mengganggu Imam. Bukti dalam tarikh 
senantiasa mengatakan bahwa seketika seorang Imam masih hidup, 
akan kelihatan juga cacatnya. Tetapi setelah dia mati, barulah 
kelihatan bekas kerjanya dan pelaksanaan tanggungjawabnya 
semasa hidup; Sebab itu maka nabi bersabda: "Siapa yang mer~sa 
tidak senang kepada Amirnya dalam satu perkara, hendaklah 
sabar. Kerana sesungguhnya orang yang keluar daripada pemegang 
kekuasaan barang satu sibir 1 matinya adalah mati jahiliyah." 

Kemegahan Imam dan Maruahnya haruslah dijaga dan di
pelihara: "Barangsiapa yang menghinakan sultannya, maka dia 
akan dihinakan pula oleh Allah." (Hadis Tarmizi). 

Memang jelasl Orang-orang yang suka menyinggung-nying
gung kemegahan dan rnaruah Kepala Negaranya itu, biasanya 
adalah orang-orang yang hinajuga. 

Tetapi kalau maksiat yang dianjurkan Imam, kalau Keadilan 
Sosial diperkosanya, dan negara dijadikannya kuda-kuda untuk 
melepaskan nafsu angkara murkanya, sehingga rakyat merintih 
kerana kelaparan dan kemiskiuan dan keamanan tidak terjamin 
lagi, dan tidak nampak usahanya untuk memperbaiki nasib rakyat 
yang diserahkan tanggungjawab memeliharanya kepadanya, maka 
pada waktu itu haruslah rakyat berani menentangnya. Sebab bukan 
ke sana tujuan rnendirikan negara! 

Sebab itu boleh mendirikan parti-parti. 
"Adakanlah di antara kamu satu goim1gan illil!'Dmt yang meng

ajak berbuai baik dan menyuruh berbuat ma'mf, Jan mencegah 
berbuat mungkar. Mereka itulah yang akan hcmllielhi R.emcmmg1ml" 
(Surat Alaa lmran 104). 

"Kamulah yang sebaik-baik umat yang dikeiuarlkan di antara 
manusia; kerana kamu menyu'ruh beirbuat ma'mf dim mencegah 
berbuat mungkar." (Alaa Imran 110). 

"Orang laki-laki yang berimm!ll dmm mrimg peirempuum yang 
beriman; setengahnya menyokm1g akmi yang sdengah, di dalam 
menyuruh yang ml!'ruf dan menccgalh yang m\Ulngkar. (Surat 
Taubat 71). 

Kafau di dalam sua1.u negara, tidak ada lagi golongan yang 
berani menyatakan kebenaran dan membasmi kemungkaran, 
adalah alamat negara itu akan kena laknat Tuhan. Riwayat
riwayat umat dan bangsa yang telah lalu menjadi bukti atas hal 

1: Sibir - belahan yang terkecil (Minangkabau). 
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yang demikian; "Dllalmat Allah orang-orang yang kaflr dart Bani 
Israil dengan Udab Daud dim Isa Anak Maryam. Yang demlklan 
adlalah kerana mereka durhaka kiepada Allah dan melanggar 
hukum. Adzlah mereka tldak cegah-mencegab lagl akan yang 
mumgkar yang telah mereluli kerjalrnn. Maka amat nlstalab apa 
yang mereka kerJak1m itu. '' 

Rakyat, atau golongan yang insaf ini tidak boleh merasa takut 
dan gentar akan siksaan yang akan mereka terima !antaran sikap
nya. Meskipun diri mereka dianiaya oleh si zalim, hanya diri yang 
dapat dibuang, disiksa dan dibunuh, namun dasar fikiran dan 
seruan sud akan tinggal berbekas dalam masyarakat, menunggu 
waktu timbul pula kembali. Tuhan bersabda: "Akan kami selamat
kan oramg-cmmg yang mir.ncegsh darl kejabatan; dan akan kami 
ambil orang-orang yang zalim !tu dengan azab yang sangat nista, 
lantamm p,r,rbm1taR11-Jl>erlbuat1m mereka yang fasik !tu." (Surat A'raf 
165 ..... ). 

'Ubadah bin Shamit, seorang sahabat nabi yang perkasa ber
kata; "Kami telah membuat bai'at dengan Nabi Muhammad s.a.w. 
akan mendengar dan akan patuh (taat), baik di waktu susah atau di 
waktu mudah; baik pada yang mendatangkan gembira atau men
datangkan kecil hati. Dan kami telah ber:janji tidak .akan menge
mukakan kepentingan diri sendiri. Dan berjanji tidak akan me
rebut pangkat daripada yang empunya hak; kecuali kalau kami 
melihat kekafiran (keingkaran akan kehenaran) yang telah men
jolok mata (Kufran huaahan) yang jelas ada keterangannya dari 
Allah. Dan karni telah berjanji pula akan berani menyatakan yang 
benar, di manapun kami berdiri, dan tidak akan takut kepada 
gangguan si pengganggu di dalam menjalankan k~hendak Allah." 

Oleh ahli had is diertikan "kufran buaahan" itu, ialah ke
kafiran yang tidak dapat ditakwilkan lagi. Itu sebabnya kita 
katakan telah menjolok mata. 

"Demi Tiul1im111, yang diriku sendiri tergenggam dalam tangan
Nya, wajiblah Rrnmu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang 
mungkar; atlm (kalau kamu ialaikan perintah ini), pastilab akan 
didatangkan Allah kepadamu slksaan. Pada waktu itu, meskipun 
kamu berdoa kepadaNya, tidakl.ah akan diperkenankanNya lagi." 
(Hadis Tarmizi). 

Ditanyakan orang kepada Nabi Muhammad s.a.w.: "Apakah 
jihad (perjuangan) yang paling utama," beliau menjawab: 
"!Kalimat keadilan di hsdapan pihak kekuasaan yang zalim!" 
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Pendeknya, bilamana kita baca kitab-kitab hadis nabi, dengan 
perasaan yang kritis dan jiwa yang hidup, akan bertemulah ber
puluh buku menyatakan soal-soal yang dernikian. Hanya kepudar
an Imam Muslimin jualah yang menyebabkan mereka tidak berani 
berpegang kepada hadis itu beratus tahun lamanya, sehingga 
kadang-kadang mereka hendak mengambil teori lain di dalam 
membangunkan masyarakatnya yang adil. 

Tanggungjawab menegakkan masyarakat dengan segala 
cabang-cabangnya, dinamai amanat. Amanat itu adalah berat 
sekali. Dengan cara perlambang (symbolic) Tuhan Allah bersabda 
dalam Quran tentang beratnya amanat itu: "Telalh kami tawarkan 
amanat itu kepada ketuJuh langit dan bumi, dan bukit-bukit, maka 
semuanya berat memikulnya dan semuany& memohon diri. Lalu 
dipikul oleh manusia." (Surat Ahzab 72). 

"Tiga tanda orang munaflk. Bilamana dia bercakap, dia 
berbohong. Bilamana dia berjanji, tidak dipenuhinya: Bilamana 
dipikuli amanat, dikhianatinya." (Hadis Bukhari-Musiim). 

Untuk mempertahankan amanat yang mulia itu, kadang
kadang Islam sampai kepada yang dipandang mulanya remeh, 
tetapi penyakit besar yang membahayakan bagi tegaknya suatu 
masyarakat dan negara. Hancur segala rancangan dan hilang sari 
cita-citaKeadi/an Sosia/ dibuatnya, iaitu kornpsi! 

Bukankah korupsi ini sekarang yang menjadi penyakit TBC. 
dalam berbagai negara, bai.k di belakang tabir besi atau di muka
nya? 

Nabi mengangkat seorang pegawai dari persukuan Azad, 
bernama Ibnul Lutbiyah, untuk memungut zakat di suatu negeri. 
Setelah dia pulang, diserahkaimyalah zakat pungutannya itu dan 
dia berkata: "Inilah zakat yang aku pungut itu, aku serahkan. 
Tetapi yang ini adalah lain! lni adalah hadiah orang untuk diriku 
sendiri." 

Mendengar itu herdirilah Rasulullah s.a.w. dan bersabda 
memuji Allah dan berkata: Amma Ba'du, saya tellufr1 mengamglmt 
seorang di antara kamu menjadi pegawailku atas sulltu pekerjaan 
yang dikuasakan Tuhan atas diriku. Maka dia lbulkata: "lnilah 
barang tuan, adapun barang yang di tanganlrn illli adalah hadiah 
orang untuk diriku.'' - "Cubalah dia duduk saja dalam -rumalh 
ayahnya, atau rumah ibunya, adakah datang hiullialh itu kepada
nya? Kalau perkataannya itu benar??? Demi Allah! Tidaklalh 
mengambil seorang di antara kamu, akan mmk yang bukan 
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miliknya, meiainllrn.n bertemu dia dengan Allah dl harl klamat 
memikul barnng yang diambilnya ltu. Seorang akan memikul unta, 
seorang memikuR sapi, soora:rng memllrul kamblng." (Hadis Bukhari 
Muslim). 

Menumll riwa,vat darli Saidina Omar bin Khattab, ketlka 
terjadi pepenmgaltll clln Khaihar, datanglah sahabat-sahabaf nabi 
kepada beiliau meinyebut nama-nama orang yang tewas: Si Anu 
syahid, si F'uRim syahid, si Fu.Ian lain syahid pula. Lalu nabi 
bersabda: "Y mng kamu seimt itu bukan mati syahid, tetapi masuk 
illeraka!" Seteiah dilselidliki temyata dia "menyembunyikan" sehelai 
kain burdah rnmpms1m perning! (Hadis dari Muslim). 

Oleh sebab segala yang torsebut itu, nyatalah beratnya 
amanah, dan keinsafan akan beratnya amanah itulah yang menjadi 
pendorong buat menyempurnakan masyarakat, yang adil dan 
makmur. Dcngan begitulah mengajar Keadilan Sosial! 

Oleh sebab itu, maka orang-orang yang diserahi memikul 
tanggungjawab masyarakat diberi peringatan bahwasanya beban 
itu tidak bolch dipikulnya sendiri. 

"'fidakllah l'ullmn me111gutus seonmg rasul, dan tidaklah Tuhan 
menganglrnt. ~ieo1rnmg khlll!ifah, meiainkan adalah mereka mem
punyai bitrmah (pemba1111tu, irn.binet, majlis dll.), semacam bitanah 
ialah yang meirnymmh berbm1t baik dan berani atasnya. Semacam 
lagi ialah bit1mah yang menyuruh berbuat nista dan berani atas
nya." (Bukhari). 

"Bilamana Allah menghendaki kebaikan dengan seorang 
Amir, diadakamlah baginya wazir yimg juju!!'. Kalau Amir lupa, 
diberinya ingat. Dan kallllu telah ingat, lalu dibantunya. Tetapi 
kalau Dia berkehendak lain dari itu, diadakanlah baginya seorang 
wazir yang jahat. Jika lupa tidak diingatkannya, kalau ingat tidak 
dlibantunya." (Hadis Abu Daud). 

Negara atau masyarakat mempunyai alat-alat. Dan alat itu 
ialah yang layak dan patut. Tidak semua orang sesuai buat 
dijadikan alat negara. Dan tidak pula menjadi alat negara itu saja 
pangkat yang tinggi dalam masyarakat. Walaupun jadi kuli, jadi 
tukang beca, jadi guru dan lain-lain sebagainya, pun mulia di sisi 
Allah, asal ada dasar taqwa. Meskipun ada seorang yang baik dan 
jujur, belum tentu dia ahli memegang negara. Orang yang semata
mata banyak kritik, belum tentu jika diberi tanggungjawab, akan 
dapat berbuat lebih baik daripada yang digantikannya. Oleh sebab 
itu. a_dalah beberapa orang sahabat yang diberi nasihat oleh 
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Rasulullah s.a.w., supaya jangan ditimpa penyakit ingin pangkat. 
Kerana ini adalah amanat? 

"Wahai Abdur Rahman bin Samurah! fanganlah engkau 
meminta pangkat. Kerana jika engkau diberi pangkat yang tidak 
engkau minta, dapatlah engkau ditolong orang atasnya. Dan jika 
engkau diberi pangkat, kerana engkau minta, kelaknya engj§:au 
akan dibiarkan orang saja atasnya." a 

Sudah 14 abad ini dikeluarkan oleh rasul, maka sampai 
sekarang masih terasa baru. Orang peminta pangkat, yang tidak 
insaf akan tanggungjawab itulah yang mengecewakan urusan. 

· Tetapi orang yang tidak meminta, dikejar oleh pangkat itu! 
Abu Zarr Al-Ghiffari adalah seorang sahabat maha utama, 

yang termasuk orang-orang yang mula-mula menerima seruan nabi. 
Dia seorang saleh, luas pandangan, dan mempunyai nilai-nilai 
pandangan hidup yang tinggi. Tetapi rupanya Rasulullah s.a.w. 
memandang bahwa orang semacam Abu Zarr itu bukanlah layak 
memegang jabatan negara, hanya layak menjadi ahli kritik ke
salahan-kesalahan yang ada dalam negara. Maka bersabda nabi 
kepadanya: "Hai Abi Zarr! Saya lihat engkau hd adalah seorrang 
yang lemah. Saya cintai 1mtuk el!llgkau, ara yang !laya dntai umtuk 
diriku sendiri. Maka Janganlah cngkau memegang jalhatan, wai:mtu1-
pun untuk orang berdua, dan janganlalh engkau meng1U1rus hal!'ta 
anak yatim." (Hadis Muslim). 

Kurangkah kepercayaan beliau akan amanatnya Abu Zarr? 
Mungkinkah dia tidak dapat dipercayai memegang harta anak 
yatim? Bukan! Tetapi tidak kurang orang jujur di dunia ini, yang 
terpaksa menanggungjawab at4s kesalahan orang lain, kerana 
sangat jujurnya. 

Di hadis yang lain ditegaskanny;i lagi "1Un~ Zan l!»ertmay!ll: 
Tidakkah. akan eng'ium 1mgkat aklill dnhmu satu jrulb1ihrn1, ya Rasan
lullah?" Beliau mcajawab: "Hali Alblill Zfin, erngkim i,:mu1hi, l[llll«hi had 
ini adalah amanat dan di hmri khmu1! hall1\}'ll kd1im'llllll1\ 1:!1111 kese
salan, kec;ualn bijgi y,mg simggup mieng~mlhihnyiu m~mnrntt hallrnyu 
dan membayarkan deng1m semestinylll." (IV! usli m). 

"Demi Allah, kami ticfakiall-a ii,llum meirngmllllglbu\li ri;cr;el(}l!'ang me
mikul su1du j11batan, l.cr1m!h dimintimy!ll, atinll lummll! 1.:aiungat ingin
nya kepadanya." (Bukari Muslim). 

*** 
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Sampai begitu sudah mendalamnya tuntunan-tuntunan yang 
digariskan Rasulullah s.a.w., dengan pertolongan wahyu Tuhan, 
bagaimana hendaknya supaya tercapai masyarakat yang adil. 
Keadi/an Sosial dan pemerintahan yang teratur dan negara yang 
adil dan makmur. • 

Sesudah itu jika terjadi kesulitan-kesulitan atau peristiwa yang 
mengganggu keamanan masyarakat adil itu, setiap orang dalam 
masyarakat diberi tanggungjawab menyelesaikannya, di bawah 
penilikan pemerintahan yang kuat. Maka terserahlah kepada kita 
menyempurnalrnnnya, jangan dia sampai basi dan bobrok kerana 
perubahan zaman. Masyarakat senantiasa berkembang. Dasar te
iap dipegang, tetapi perkemba'ngan-perkembangan masyarakat 
tidaklah bo.leh dir.iungkiri. 
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BENTUK PEMERINT AH.AN ISLAlVd 

Sebelum kita masuk membicarakan bentuk pemerintahan 
yang dikehendaki Islam, lebih dahulu haruslah kita pelajari 
"tanggungjawab" kita terhadapnya, iaitu Manusia, dalam pan
dangan Islam. 

Dalam Quran surat Baqarah ayat 30, dijelaskan bahwa Tuhan 
Allah menyatakan maksudnya kepada malaikat-malaikatnya, bah
wasanya Dia hendak melantik khalifahNya di atas bumi. Maka 
diciptakanlah Adam, sebagai manusia pertama yang akan dijadi
kan khalifah itu. Khalifah iaitu orang yang diserahi melanjutkan 
kehendak-kehendak orang yang mengkhalifahinya. Malaikat 
mengemukakan pertimbangannya, menurut tilikan perhitungan
nya, bahwasanya khalifah yang akan dilantik Tuhan itu, mungkin 
akan membawa kerusakan-kerusakan dalam bumi dan menumpah
kan darah, sebab dia terjadi daripada daging dan darah, yang 
menjadi sarang daripada nyawa. Sedang malaikat bukanlah begitu 
kejadiannya. Mereka adalah daripada Nur (cahaya) yang tidak 
bertubuh, dan mereka sanggup mengucapkan tasbih memuji 
Tuhan dan mensucikanNya. Tetapi Tuhan menjawab bahwasanya 
Dia lebih mengetahui akan apa yang tidak mereka ketahui. 
Ertinya, yang nampak oleh malaikat hanyalah kerusakan dan 
penumpahan darah. Itu memang, tetapi di balik kerusakan dan 
penumpahan darah itulah kelak,manusia itu akan mencari sendiri 
jalan hidupnya. Dari sanalah kelak akan terbuka rahsia-rahsia 
bumi dan alam yang diserahkan Allah memikirkan kepada mereka. 
Maka memanglah telah ribuan tahun manusia hidup di dunia, dan 
memang darah tertumpah, dan memang berkali-kali terjadi keru
sakan. Tetapi malaikat tidaklah dapat memungkiri bagaimana 
kemajuan hidup.dan peri kemanusiaan dan membuktikan adanya 
Kekuasaan Tinggi di alam. Manusia kian lama kian maju, dan 
"beberapa nama-nama telah ditunjukkan kepacla Adam." Rahsia 
yang terpendam telah dibongkar oleh fikiran maHusia. 

"Knntu kanzan makhfiyah!" Adalah Aku perber:daharaan 
yang tersembunyi. Maka manusia itulah kian sehari, setahun, 
seratus, ribuan tahun, yang membongkar perbenda!iara:rn itu. 
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Berdasar kepada kejadian Adam dan tanggungjawab yang 
dipikulkan kepadanya itu, nampaklah Kesatuan Ugama, Kesatuan 
Kemanusiaan di bawah Kesatuan Tuhan. Dan dijelaskan lagi 
dalam surat Baqarah ayat 213, bahwasanya manusia itu adalah 
umat yang satu: "Adalah mmnusia itu umat yang satu. Maka dlutus 
Tuhanlah kepada mereka nabi-nabi, membawm khabar suka dan 
ancaman, dan 'lru.han turunkan bersama mereka kltab-kltab 
dengan kebel!llar,m, supaya dia menghukum di antara manusia 
dalam perkmra-perkara yang mereka persellsihkan." Di ayat itu 
dijelaskan pula terjadinya pertikaian dan perselisihan, adalah 
setelah kitab itu datang, kerana keingkaran belaka. Malta Tuhan 
memberikan pertunjuk-hidayatNy'a kepada orang yang percaya, 
sehingga terbebas dari pertikaian itu, kerana ingin akan · ke
benaran. 

Jadi, amat berat dan amat mulialah beban manusia ketika dia 
dianugerahi hidup dalam dunia ini. Mereka semuanya dipandang 
satu, dan sama-sama memikul tanggungjawab, hendak menyem
purnakan kehendak Allah di atas bumi. Mereka semuanya adalah 
khalifah Tuhan di bumi. 

Beban manusia menjadi Kbalifatullah itu dikuatkan pula 
dalam ayat yang lain. Iaitu dalam surat An'a,m ayat 165 (peng
habisan): "Dan Dialah yang meJ\ladikan kamu mel\fadi khallfah
khalifah di bumi, dan diangkatnya darjat setengah darl yang 
setengah, supaya diberi ujian kamu pada barang yang diberlkan 
atas kamu itu." 

Dalam surat Fathir, ayat 39, dan surat A'raf ayat 68 dan 73, 
dalam surat An-Naml, ayat 62, dalam surat Yunus ayat 14, 
dapatlah dibuktikan sangkut pautnya dan kuat menguatkan di 
antara ayat-ayat itu, bahwasanya manusia seluruhnya adalah 
khalifah Tub.an. 1 

J. Fathlr 39: Dia yang mcnjadikan kamu jadi khaHfah di muka bumi. Barang 
siapa yan~ kafir, maka dialah yang menanggungjawab atas kekafirannya 
itu. Dan tiadalah menambah kekafiran itu bagi orang-orang yang kafir 
selain dari kemurkaan daripada Tuhan; dan tiada menambah kekafiran itu 
bagi orang-orang yang kafir, selain daripada kerugian. 
A'raf 68: Saya menyampaikan risalat Tuhan saya kepadamu, dan saya 
seorang penasihat yar,g amat lurus. 
A'raf 73: Kepada kamu Tsamud, kami utus seorang saudaranya, yang ber• 
nama Saleh, seraya berkata ia, 'Hai kaumkul Sembahlah Allah, tiadalah 
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Oleh sebab hendak memikulkan tanggungjawab itulah maka 
Tuhan mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi, dengan membawa 
beberapa kitab. Islam mengajarkan bahwasanya isi maksud ke
datangan nabi itu semuanya adalah satu, iaitu menuntun peri
kemanusiaan tadi, supaya dia dapat membayarkan wajibnya yang 
berat dan mulia itu. Rahsia kedatangan para Anbia' dan rasul
rasul adalah satu, dan Muhammad adalah penghabisan dari rasul
rasul itu, untuk menggenapkan bengkalai-bengkalai yang telah 
ditinggalkan oleh rasul-rasul dan nabi yang dahulu daripadanya. 

Lantaran itu dinaikkanlah darjat kemanusiaan, dengan hubu
ngan yang langsung kepada al-Khalik. Tidak ada \agi satu manusia 
pun yang boleh mengambil tempat istimewa untuk merendahkan 
manusia yang lain. Hanyalah usaha bersama membuat diri sendiri
sendiri, supaya lebih dekat kepada Tuhan. Dan dengan ajaran ini 
terbantahlah dasar pemerintahan lama dari manusia, di dalam 
mendirikan negara dan masyarakat, iaitu memandang raja, atau 
nenek, atau dukun sebagai Tuhan. 

Oleh sebab itu maka islam menganjurkan supaya manusia 
berusaha senantiasa mengambil pecah-pecahan daripada sifat-sifat 
Tuhan: "Ittasifu bi sifatil-Lahi". Bersifatlah dengan sifat Tuhanl 

Bukanlah menuhankan seorang manusia, mensucikan dan 
yang lain bersedia m~njadi budaknya, dan menurut apa yang 
diaturnya, dan beliau tidak boleh disalahkan, dan dipandang tidak 
pernah bersalahl 

Apakah nama yang akan tuan berikan kepada dasar ini.? Akan 
tuan beri nama demokrasi? Benar, dia demokrasi, tetapi lebih 
tinggi dari demokrasi. Sebab mata kita tidak boleh buta, bahwasa
nya demokrasi yang dipuji-puji sekarang ini, bukan sedikit menge
cewakan peri-kemanusiaan. Demokrasikah namanya kalau yang 

kamu berTuhan selain daripadaNya. Sesungguhnya telah datang keterangan 
daripada Tuhanmu. Inilah unta Allah menjadi tanda bagimu. Biarkanlah 
ia makan di bumi Allah. Jangan kamu menyakitinya dengan kejahatan, 
nan ti kamu menderita siksa yang pedih. 
An-Nam! 62: Bahkan siapakah yang memperkenankan permintaan orang 
yang melarat, bila ia meminta, serta menghilangkan kemelaratannya itu, 
dan menjadikan lcamu jadi khalifah di muka bumi? Adakah Tuhan yang 
lain beserta Allah? Sedikit benar di antaramu yang menerima peringatan. 
YunUB 14: Kemudian itu kami mengangkat kamu jadi khalifah pengganti 
mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami melihat, betapa kamu 
bekerja. 
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berhak merasai "persamaan, kemerdekaan, persaudaraan" hanya 
bangsa Perancis misalnya, dan bangsa yang lain yang dipandang 
lemah dijajah clan dihisap darahnya? Demokrasikah namanya, 
kalau yang dapat menduduki kerusi-kerusi pemcrintah atau perwa
kilan rakyat, hanya orang-orang yang kaya, tuan·tanah, "baron" 
dan "duke" dan "banker"? 1 

Filsafat ajaran "Khalifatullah" inilah yang menumbuhkan 
k:eyakinan dalam hati kaum Muslimin, bahwasanya urusan kerja 
usaha jiwa dan badan, rohani dan jasmani tidak tercerai. Apatah 
lagi, kepada mereka dijelaskan di dalam surat Nur ayat 55 janji 
Tuhan: 

"Telah berjanji Tuhan Allah atas orang yang berlman 
(percaya) dan berbuat kebajlkan di bumi, bahwa mereka akan 
dilantik meajadi khalifah di bumi, sebagaimana telah pernah 
dihmtik pu.la meajadi khalifah orang yang sebelum mereka, dan 
akan diteguhkan bagi mereka ugama yang telah diredhai Allah 
urntu.k mereka, dan akan diganti ketakutan mereka dengan ke
amanan. Mereka semata-mata menyembah kepadaKu dan tidak 
mempersyarikatkan Daku dengan sesuatu ju11. pun. Tetapi barang 
siapa yang i111gkar sesudah itu, maka itulah orang yang fasik, 
perusak." 

Dijelaskan pula untuk meneguhkan Iman kepercayaan mereka 
di ayat sesudahnya, bahwa mereka tidak boleh putus asa jika 
melihat orang kafir beroleh kekuasaan di bumi: "Dan janganlah 
kamu sangka bahwasanya orang yang kafu (ingkar akan kehendak 
Tuhan) akam samggup menguasai bumi; perjalanan kekuasaan 
mereka adaij),h api sematlll-mata, dan kesudahan petjalanannya 
ialalh nista." (Nur 56). 

*** 
Setelah diketahui dan difahamkan kedudukan perikema

nusiaan dalam dunia, pada pandangan Islam, tidaklah sukar lagi 
mencari bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan di suatu 
negara atau wilayah, ialah menurut bentuk pertumbuhan kecer
dasan masyarakat itu. Manusia adalah khalifah. Sebab itu maka 
Tuhan membiarkan fikiran khalifahNya tumbuh sendiri. Setelah 

1. Dalam hal ini perlu discdari perbczaan antara - ideologi pendukung negara, 
-:: dengan - negara pendukung ideologi. -
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Rasulullah wafat, beliaupun tidak suka ·meneatukan siapa akan 
penggantinya. Melainkan diserahkannya kepada yang tinggal, 
memilih sendiri bentuk pemerintahan yang disukainya. Hanya satu 
yangpenting, yangjadi ajaran prinsipal, iaitu SYORA! 

MESYUARATl 
Mesyuaratlah bersama-sama, bagaimana yang akan baik. 

Suara yang terbanyak, itulah jalankan. Dan "'fangan Tuhan, 
ndalah bersama suara yang terbanyalk (jama'ah)" (Hadis). 

Urusan-urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, kebudayaan, 
kecerdasan pendidikan dan lain-lain sebagainya, dinamai 
"Al-Amr". Pengangkatan Kepala Negara, pemerintahan, bernama 
khalifah, atau Amiri! Mu'minin, atau sultan atau apa jua sekali
pun, termasuklah kepada "Al-Amr". Dan "Al-Amr" yang meling
kungi akan beribu-ribu soal sepanja:ng hidup, janganlah diputus
kan sendiri, tetapi mcsyuaratkanlah. 

Bikinlah sesukamu, asal prinsip asli jangan disinggung, iaitu 
Tuhan tetap Tuhan, dan manusia bukanlah Tuhan! Dan tidak ada 
seorang manusia pun yang berhak menuhankan dirinya atau 
dituh2.nkan. · 

Sebab itu maka tidaklah kita heran, jika wmdah nabi wafat, 
timbul dua tiga alirnn fikiran politik, atau parti. Ada yang menga
takan bahwasanya kalau nabi wafat, yang berhak menjadi gantinya 
mengepalai urusan kaum Muslimin, ialah kaum kerabatnya yang 
terdekatl Iaitu keturunan Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. 
Itulah asal mula timbulnya Shi'ah. Dan setelah ugama Islam ter
sebar jauh, bangsa Parsi lebih suka menganut faham ini, sebab 
pengaruh dari susunan kerajaan-kerajaan Timur yang berdasar 
monarki. 

Dan ada yang berpendapat bahwasanya kalau nabi orang 
Muhajirin, keturunan Quraish dan dari darah Adnan, hendaklah 
khalifahnya dari orang Ansar Madinah, sebab dia yang penduduk 
asli di sana, dan supaya terbahagilah berganti-ganti kekuasaan itu 
dari keturunan Adnan kepada keturunan Kah tan. 

Dan ada pµla yang berpenclapat bahwa yang bcrhak meme
gang kekuasaan ialah yang kuat 'ashabiyahnya, dasar teguh ke
bangsaannya, yang disegani oleh seluruh bangsa Arab menurut 
tradisi yang telah beratus tahun, iaitu kaum Quraish. Abu Bakar 
dan Omar mempunyai faham begini. 

Itulah yang dimesyuaratkan diperdebatkan, sampai dua hari, 
sejak pagi hari Isnin sampai petang hari Selasa sehingga tergendala 

16 



rnengurus perrnakarnan Rasulullah lantaran mencari keputusan. 
Syukurlah segala parti rnengakui bahwa Abu Bakar adalah orang 
satu-satunya yang dapat diketengahkan, yang "capable" kat&. orang 
sekarang, buat dijadikan ganti Rasulullah mengur.µs urusan kaum 
Muslimin, sehingga pertikaian parti dapat dipendam ke dalam 
dasar jiwa buat berapa tahun lamanya. 

Dan setelah Abu Bakar dilantik, dengan suara yang paling 
terbanyak, hasil dari SYURA yang bebas, dia naik ke atas mimbar 
dan dijelaskannyalah dasar pendirian pemerintahan itu: "Dan aku 
tidaklah lebih baik daripada kamu semuanya. Sebab itu jika aku 
benar, sokonglah dan jika aku salah, hendaklah luruskan tegak
ku!" Dan sebagai Kepala Negara' yang telah dilantik, beliaulah 
yang menjatuhkan perintah supaya jenazah Rasulullah diurus dan 
dimakamkan. 

Maka tidaklah kita boleh heran, jika sekiranya Rasulullah 
tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan menggantikannya, dan 
tidak mahu sekali-kali, ketika beberapa sahabat mendesak beliau 
menentukan ganti. Semuanya yang akan ditinggalkannya itu 
adalah khalifah Tuhan, dan rnemilih pernerintahan atau kepalanya 
adalah Hak mereka sendiri! Mempunyai hak "Right of Self
determination ! " 

Bukankah dalam Islam, yang diberi tanggungjawab ugama 
(mukallaf) ialah orang yang baligh (dewasa) dan berakal? 

Dan Abu Bakar tidaklah datang muncul saja ke atas mimbar, 
menjabat pangkat khalifah Rasulullah, dengan kehendaknya sen
diri, dan Jibril pun tidak pula datang lagi membawakan tauliah. 
Tauliah adalah dari rakyat, dan rakyat adalah khalifah Tuhan. 

Suara rakyat adalah suara Tuhan! 
Setelah putus siapa yang dilantik jadi pcmimpin, dengan suara 

terbanyak, d:.tanglah pengakuan Tuhan: "Tangan Allah adalah 
sertajamaah!" Maka siapa yang masih mendebat, yang tidak mahu 
tunduk, wajib tunduk! Kalan tidak tunduk, boleh diperangi. Tidak 
ada satu pengkhianatan dalam pandangan Negara Islam yang lebih 
besar dari "Al-mufariqu lil jamaah", yang memisahkan dirinya 
daripada suara terbanyak! · 

Maka berjalanlah pemerintahan itu senantiasa dengan 
SYURA. Urusan ugama dibahagi kepada dua, iaitu Ta'abbudt 
(yang sernata-mata ibadat), yang tidak boleh diusik, sebagai sem
bahyang lima waktu, zakat, haji dan lain-lain; dan yang Ta-aqquli, 
yang dapat diakali, lalu dirnesyuaratkan. Maka kembanglah peme-
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rintar.an menurut perkembangan zaman dan tempat. Dan kadang
kadang berubah menurut keadaan zaman dan tempat pula. 

SYURA! 
Sekali lagi SYURA! 
Jika tumbuh suatu soal, mereka lihat dahulu bagaimana 

caranya nabi memutuskan. Jika tidak terdapat, lalu dimesyuarat
kan. Setelah Abu Bakar mati, Omar pun berbuat begitu. Dilihat
nya dahulu cara nabi menghukumkan, da.n kalau tidak ada, 
dilihatnya pula bagaimana cara Abu Bakar mernutuskan. 

Di zaman Abu Bakar terkumpullah Kitab Sud Quran yang 
dahulu belum pernah dikumpul. Ketika dimesyuaratkan, ada di 
kalangan sahabat yang berpendapat bahwasanya mengumpulkan 
Quran dalam satu kitab (mashaf) adalah bid'ah. Bahkan Omar 
sendiri mulanya berpendapat begitu. Cubalah tuan fikirkan! Akan 
bagaimanakah jadinya Islam sekarang, kalau sekiranya pendapat 
Omar yang menang! Dalam hal ini, kadang-kadang Kepala Negara 
harus bersikap tegas; Fikiran mengumpul Quran jadi satu kitab itu 
mula timbulnya ialah dari Abu Bakar sendiri. Diperdebatkan, 
dipertengkarkan, dan dia berkeras pada pendiriannya, sampai yang 
lain-lain menyetujui akan buah fikirannya. 

Berbagai ca bang fikiran, kerana kebeb:.tsan berfikir, tel ah 
tumbuh. Berbagai parti pun tumbuh. 

Kita pulang kembali kepada filsafat Insaniyah tadi. Manusia 
adalah terjadi dari tubuh dan nyawa; nyawa ingin melambung 
tinggi, dan Tuhan memanggilnya buat menjadi khalifahNya. Tetapi 
nafsunya sebagai manusia senantiasa menghalang-halangi. Itulah 
yang menyebabkan adanya perjuangan dalam hidup. Bukan per
juangan mengalahkan manusi~ lain, tetapi perjuangan dalam diri 
sendiri. Perjuangan dalam diri sendiri, mengesan kepada perjuang
an bangsa-bangsa. Maka pemerintahan Islam telah menempuh 
sejarahnya. 'Zaman Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali, terbentuk
lah pemerintahan yang memakai dasar yang mengarah "demo
krasi". Tetapi Mu'awiyah memutar haluan kepada "monarki". 
Keturunannya dipaksakannya kepada rakyat supaya diakui men
jadi pemegang•pemerintahan. Dan di zaman Bani 'Abbas peme
rintahan sudah agak menjauh dari dasar yang didirikan di zaman 

· Khalifah Empat, sudah menyerupai "theocratic" Timur, pengaruh 
kemegahan raja0 raja di Parsi, atau yang sebelum itu. 

Islam menyerahkan bentuk itu kepada perkembangan masya
rakat sendiri. Kemudahan hubungan di zaman Khalifah Empat, 
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menyebabkan mudahnya memilih khalifah cara bersama. Meski
pun pemilihan demikian dipandang lebih baik, bukan pula sedikit 
cacatnya bila manusia kadang-kadang lupa akan dasar asli tadi. 
Tarikh tidak dapat memicingkan matanya tentang kesalahan
kesalahan Khalifah Osman yang mementingkall keluarganya 
sendiri, "famili sistem" menjadi pegawai-pegawai pemerintahan. 
Sehingga kesalahan-kesalahannya itu menimbulkan api dalam 
sekam, yang kemudiannya meletus menjadi pemberontakan. 

Tersantung kaki pemerintahannya kepada batu kerikil tajam, 
sebab dia menyia-nyiakan SYURAI 

Datang pemerintahan Mu'awiyah, yang dengan cerdik, canda
kianya, dan kadang-kadang pintai: busuknya mengambil kekua
saan dari yang berhak. Pemerintahan begini dipandang "absulute 
monarki". Ban yak cacat bersua dalam pemerintahan keturunan 
Bani Umaiyah. Tctapi tarikh tidak pula dapat melupakan zaman 
bahagia, iaiiu zaman pemerintahan Khalifah Omar bin Abdul Aziz, 
yang insaf akan kewajibannya scbagai Imam. Dialah yang mengem
balikan harta-harta rakyat yang dirampas oleh keluarga raja-raja 
Bani Umaiyah. Dialah yang sangat streng membelanjakan wang 
negara, walanpun kepada dirinya sendiri. Sehingga Jilin negara, 
tidak boleh dipasang dalam rumahnya. Dia tidak pernah melepas
kan pl'insip SY URA! 

Bani Abbas y:mg tumbuh kerana ditating dan dibantu oleh 
bangsa Parsi, adalah raja-raja yang mempunyai kekuasaan tidak 
berbatas. Tetapi meskipun demikian, tarikh Islam tidaklah dapat 
melupakan zaman gemilang di masa pemcrintahan Al-Mansor, 
Harun Al-Rashid dan AJ .. Ma'mun. 

Sampai sdrnrang pun demikian. Kita mengakui kemajuan 
berfikir bangsa Eropah, sehingga menciptakan zaman liberalisme 
dan demokrasi. Kiia tidak davat mengingkari teori-teori Rousseau, 
Voltaire dan M,1ntesquicu, sehingga timbul susunan pemerintah
an sebagai sekarang, pemisahan kekuasaan legislative, executive 
dan kehakiman (Trias politica). Kaum Muslimin pun, dalam 
zaman raja-raja dan sultan dan khalifahnya dahulukala, telah 
berusaha pula sekadar tenaganya ke jurusan ini. Maka mana-mana 
kemajuan Eropah yang baik itu, tidaklah ditolak begitu saja oleh 
Islam, tetapi tidak pula boleh diterima begitu saja. Kita akui, dan 
telah jelas, susunan pcmerintahan demokrasi yang sekarang itu, 
berparlimen, berpcmerintahan (kabinet) dan berkepala negara. 
Ada yang bernama king (raja) atau presiden, dan masing-masing 
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presiden menurut hak-hak yang tumbuh dalam negerinya pula. 
Berbeza kekuasaan presiden Amerika dengan presiden Perancis, 
dan berbeza dengan presiden Switzerland! 

Pilih dah contohlah mana yang baik buat zaman dan tempat 
kita. Tetapi prinsip tidak kita lepaskan; SYURA! 

Kerana kita semuanya adalah Khalifahtullah di bumiNya. 
Datang teori Karl Marx ten tang ekonomi, yang didasarkannya 

kepada Historis Materialisme. Satu perkara, iaitu perkara pokok, 
jelas selisih kita dengan dial Iaitu dia tidak mengakui Tuhan, dia 
memandang ugama hanyalah sebagai akibat dari ekonomi, dan 
kadang-kadang ugama itu sebagai musuh yang akan menghalangi 
tumbuhnya diktator proletar dan Revoiusi Dunia! 

Tentang ini bersimpang jalan kita. Dan inilah prinsip! Maka 
tentang ini bersedialah umat Islam mempertahankan prinsipnya! 

Isiam tidak pula memandang segala sesuatu buruk saja. 
Dalam teori Marx sangat banyak pula yang dapat diterima. Dan 
dasar-dasar penerimaan 1tu telah ada dalam Islam. 

Marx adalah seorang ahli filcir yang besar, seorang yang telah 
menimbulkan revolusi berfikir tentang ekonomi dan soal-soal 
sosial. Umat Islam adalah umat yang "sulrn 11r1e1rul!ic1I11gar kata, da1111 
memilih mana yang baik! Huiah orain:g yang dibell'i pel!'tunjuk oieh 
Allah, dan itulah orang yang mempunyllln intns~ll'i filkiiran." (Surat 
Zumar, 18). 

Maka berdasar kepada ayat ini, teori-teori Marx mana yang 
tidak berlanggar dengan prinsip ketuhanan itu, akan kita terima. 
Akan kita gunakan buat mencapai cita-cita dan menyempurnakan
nya. Tetapi buat memandang Marx sebagai orang suci yang tidak 
pernah salah, atau Lenin orang yang tidak boleh dibantah, atau 
Stalin sebagai dewa, maka l slam tidaklah dapat menerimanya. 
Bagaimana akan dapat menerimanya, pada hal Islam telah rnem
bongkar kemegahan Fir'aun dan membantah keras mendewakan 
manusia. Sedaugkan Muhammad, Rasul Utama, pembawa ajaran, 
lagi diakui "Abduhu" (Hamb a Tuhan) dan Rasuluhu (Pesuruh 
Tuhan). . 

Itu pula sebabnya maka sampai sekarang terlihat 'bahawa 
bentuk negara-negara Islam belum sama, kerana tingkat masya
rakat, tempat dan zaman, a tau rmmg dan tempat belum sama. 

Maka tidaklah heran jika Turki dan Syria telah maju kepada 
republik. Mesir telab maju dengan kerajaan yang dibatasi undang-
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undang 1 , demikian juga Iran, dan di belakang itu Afghanistan. 
Dan timbul pula negara Pakistan dan timbul soal-soal Islam moden 
dalam masyarakat Islam Indonesia yang telah merdekal Dan tidak 
pula heran jika sekiranya di negeri Ibnu Saud dan Y aman belum 
ada pemerintahan moden, dengan mcmakai undang-undang dasar, 
sebab keadaan tempatnya belum "matang" buat itu. Yaman atau 
Saudi-Arabi akan kacau, kalau hari ini diberi demokrasil 2 

Dunia kian lama kian maju. Hitungan-hitungan sosial dan 
ekonomi kian lama kian tumbuh. Masyarakat Arab sendiri seka
rang dikejutkan oleh modal kapitalis Amerika, dan dalam kontrak 
Amerika dengan raja Ibnu Saud disyaratkan supaya buruh dipakai 
ialah rakyat Saudi sendiri. Ibnu· Saudlah yang membuka kunci, 
sadar atau tidak sadar, akan merubah hidup dan cara berfikir 
Arabia dari masyarakat unta kepada masyarakat buruh dan 
majikan. Di situ nanti akan timbul penuntutan hakl 

Maka timbullah pertanyaan: "Apakah corak yang boleh 
diberikan kepada bentuk pemerintahan Islam? Theokrasikah atau 
demokrasi? 

Theokrnsn tidak mahu dipasangkan, sebab dihambat oleh 
pengakuan Allah sendiri di dalam Quran tadi, bahwa manusia 
adalah khalifahNya di bumi. Manusia dan kemanusiaan, bukan 
beberapa orang saja! Bukankah pemerintahan theokrasi itu, ter
sebut dalam sejarah, iaitu pengakuan orang banyak bahwa raja 
atau pendita ad<ilah wakil Tuhan buat memerintah orang banyak di 
bumi? Sehingga pemerintahannya itu dipandang suci, dan tidak 
boleh dihantah, tidak boleh disentuh-senggah? 

Bukankah ini menjadi pangkal-pangkal keonaran dan kepal
suan di Eropah sebelum Revolusi Perancis? Dan bukankah sebagai 
kita terangkan di buku "Falsafah ideologi Islam" ini pula yang 
menyebahkan timbul reaksi Marx, dengan katanya; "Ugama can
du rakyat'?" 

Demokll'asi yang cepat masuk ke dalam fikiran kita sekarang 
ini, yang menjalar dari peradaban Eropah Barat, memisahkan 
ugama dan negara, tidak pula dipasangkan. Sebab dalam keya
kinan Islam, kita mengatur negara bersama-sama, adalah atas 
kehendak Tuhan. Kita angkat pemerintahan, Kepala Negara, 
dengan nama raja, khalifah, sultan, malik dan lain-lain, adalah 

1. Sudah j;;cli Republik ,;ejak 18-6-1958. 

2. Yarnar, jadi Republik scjak tahun l %3. 
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atas kehendak kita sendiri, dan daulatnya adalah dari kita. Dia 
diakuiTuhan memegang negara, dan diberi batas-batas syarat yang 
tertentu di dalam Quran dan hadis, adalah kerana kita angkat. 

Dahulu saya pernah memberinya nama "demokirasl-taqwa." 
Dan seorang ahli fikir Islam di Pakistan memberinya nama yang 
moden, iaitu digabungkan di antara Theokrasi dengan Demokrasi, 
menjadi THEODEMOKRASI! 

Tentang menyusun pemerintahan, bagaimana yang praktis, 
asal saja tidak menghambat kemerdekaan masyarakat, lalu di
kumpulkan kepada orang seorang, sebagai diktator-proletar Rusia 
hari ini dalam praktik, atau beberapa orang dengan kekuasaan 
wangnya memegang kekang masyarakat dan mernperkuda-kuda
nya, lalu memberi nama itulah yang <lemokrasi, sebagai Amerika 
sekarang. Maka tentang susunan mana yang lebih baik itu, umat 
Islam dengan keizinan ugamanya, pun turut bersama isi dunia 
mencari mana yang lebih sempurna. 

Dasarnya sudah ada. Maka sekarang, di zaman dunia telah 
diperkecil oleh mudahnya perhubungan, dan alat-ala1 televisyen 
dan lain-lain yang memperdckat kita, kaum Muslim.in memasuk
kan dirinya ke dalarn ikhtiar bersama. Sebab dalam Islam sudah 
dinyatakan bahwa kita manusia ini adalah UMAT YANG SATU! 

SYURA. 
Bermesyuarat, bermuafakat dan berbincang bersama-sama 

memilih mana yang manfaat dan meninggalkan mana yang 
mudarat, itulah pokok sejati ketika mendirikan pemcrintahan 
Islam. Tentang bagaimana susunan telmik mesyuarat itu, tidaklah 
lagi dimasuki oleh yang mendirikan syariat, iaitu nabi. Tekniknya 
terserahlah kepada kebijaksan<}an mereka sendiri. Di sinilah ter
pasangnya hadis; "Antum a'hnrnll\ bi umtul!'i dlul!lly11lkum," kamu 
lebih tahu akan urusan-urusan duniamu! 

Scbagaimana telah diketahui di atas tadi, daulat yang sejati 
adalah di tangan Allah, dan diserahkannya daulat itu kepada 
manusia, dengan mengangkat manusia itu meniadi khalifahnya. 
Maka merekalah yang berhak memilih bentuk pemerintahan, 
menurut keputusan mesyuaratnya. Orang yang sanggup dan me
rasa bertanggungjawab mengatur masyarakatnya itu, adalah ter
masuk orang-orang yang Mukmin. 

Ayat Syura itu tersebm di dalam surat Syurn, ayat 38; 
"Dan orang-orang yang mengabullkan akan seruan Tuhailll, dan 

mereka dirikan sembahyang dan urusan mer.ika, mell'ieka mesyua-
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ratkan di antara mereka. Dan daripada rezcki yang kaml anuge
rahkan mereka nafkahkan pul11." 

Dalam ayat itu t~rkandunglah inti pati dan cita-cita pemerin
tahan Islam. Mengabulkan seruan Tuhan, mendirikan sembah-
yang, mesyuarat dan berkurban. • 

Nampaknya bahwasanya kemajuan susunan pemerintahan 
dalam Islam itu, bukaniah dengan paksaan dan bukan pula 
memestikan satu bentuk. Kemerdekaan setiap suku bangsa memi
lih pemerintahan disukai oleh mereka scndiri. Itulah rahsia "bai
nahum," di anhmu mell'eka. Tidak perlu dan tidak boleh dicampuri 
oleh orang lain. Kalau sekiranya sat1,1 bahagian tanah Islam memi
lih bentuk pemerintahan memakai raja, a tau presiden, belum tentu 
bahagian yang lain akan memakai seperti i,u pula. Bahkan di 
negeri yang telah lebih maju sebagai Eropah sendiri, yang dikata
kan telah menganut demokrasi, namun bentuk pemerintahan itu 
tidakjuga sama. Kedudukan presiden Swiss, tidaklah sama dengan 
presiden di Amerika. 

Syura masyarakat itu boleh mewakilkan kekuasaannya kepada 
pemegang pemerintahan, yang dalam term sekarang disebut badan 
eksekutif. Maka duduknya memegang pemerintahan, bukanlah 
kerana diterimanya dari langit, melainkan tumbuh dari bumi, dari 
rakyat yang berdaulat, a tau c\ari masyarakat yang menjadi khalifah 
Tuhan. Mak;: setelah kekuasaan itu diwakilkan kepadanya, 
clatanglah perintah wa,iib atas dirinya untuk mengajak rakyat itu, 
atau wakii-wakil rakyat itu bermesyuarat. 

Diberi pe;tanggunganjawab oleh rakyat, buat memegang ke
kuasaan, adalah satu beban yang maha berat. Tetapi itu adalah 
rnimrnt Allah. Kertlaan orang banyak memberikan kekuasaan 
kepacla clirinya. aclalah satu bukti bahwa dia mempunyai ke
ul.amaan dan kelebihan. Maka clatanglah a.yat yang khusus ter-· 
hadap kepada diri yang memegang pemerintahan itu. 

"'Mia!rn (l,e,;,g:rn :tum.mg _yang dirahmatkan oleh Allah, engkau 
bersi!rnp !cmah !embma terhrndaJP) mereka. Kalau engkau kasar dD.n 
tcbai lrnti, kniu men-drn alum memuik diri dari kelilingmu. Maka 
malllfirnnlah meirdrn d.im molhonlrnnlah ampun untuk mereka, dan 
bawalah men-drn me~yaaarnt dalam urnsan itu. Apabila engkau telah 
mcm:l!apat ke~lll\~Rnirn, hendaldah bertawakkal kepacla Allah. Se
sumggl.llhnya AHmi-i me111y1U1krun rmimg yimg bcrtnwakkal." (Alaa 
lmran, ayat J:',l_l). 

) ' - .) 



Dalam ayat ini diteropong nian akan jiwa manusia yang diberi 
tanggungjawab oleh orang banyak. Jika kita baca dengan saksama, 
bertambahlah iman kita bahwa sungguh-sungguh Quran itu wahyu 
Tuhan. Diketahuinya nian kelemahan-kelemahan jiwa manusia; 
yang kerap kali salah memakai kekuasaan yang diberikan orang 
banyak ke dalam tangannya. Disangkanya hak dirinya sendiri, lalu 
dia berkesat hati, berkasar sikap dan zalim. Supaya naik, dia 
banyak janji; setelah naik, dia Jupa janji. Kian sehari kian nyata 
kelemahan jiwanya, sehingga dia tidak dapat mengendalikan diri
nya li\gi. Lalu mengambil sifat-sifat yang bukan semestinya menjadi 
sifatnya. Rakyat diambilnya menjadi jambatan untuk kekuasaan 
dan kemegahan dirinya sendiri. Kian lama, rakyat pun menjauh
kan diri daripadanya. D,in dia menjadi diktator sendirian. Pada hal 
manusia diktator itu adalah manusia yang lemah. Dia perlu men
cari kawan juga, mencari ahli majlis yang aLm memberinya 
nasihat. Maka pemheri nasihat tadi pun cemburn mencemburui 
antara diu sama dia. Berlumba mengambil muka kepada si 
diktator, dan mana yang melawan atau menentang, dipandang 
sebagai musuh. 

Kemajuan berfikir manusia clan pengalaman beribu tahun, 
telah membangkitkan manusia agar berusaha mcmperbaiki bentuk 
pemerintahan kepada yang lebih sempurna. Maka dalam Quran 
dan dalam hadis, kemajuan itu tidaklah dihalangi. "Kamu lebih 
tahu urusan duniamu." Tetapi dua dasar tersebut di atas, iaitu 
mesyuarat bersama bagi orang banyak, dan kewajiban mengajak 
rakyat atau wakil rakyat bermesyuaral melancarkan pcmerintahan, 
sekali-kali tidakluh holeh ditinggalkan. Ini adalah pri111sip! 

Di sini jelaslah perbezaa11 negara yang clituju Islam itu de
ngan yang dituju komunis. 

Dalam kedua ayat terse but di atas, baik '•~yura bainahum," 
atau "wa syawirhum fil amri," senantiasa ada KETUHANAN. 

Rakyat bermesyuarat sesamanya, adalah kcrana mereka 
"khalifah Allah" mengatur dunia. 

Pernegang kekuasaan menjalankan pernerinlahan, adalah 
RAHMAT ALLAH! Sebab dia tidaklah ada kelebihan dari orang 
banyak itu. 

Jiwa pemerintahan Islam itu jclas dan nyata dalam pidato Abu 
Bakar seketika mula-mula dia diangkat menjadi khalifah, sesudah 
Nabi Muhammad wafat; 



"Saya tuan-tuan angkat menjadi kepala pemerintahan. Tetapi 
tidaklah saya lebih baik daripada tuan-tuan. Maka jika saya 
menjalankan yang benar, sokonglah saya. Dan jika saya tersim
pang kepada kesalahan, ingatkanlah kepada saya." 

Tetapi, meskipun undang-undang demikiai! telah jelas dan 
tegak, namun hati seluruh manusia tidaklah dapat dipersatukan 
begitu saja. Quran dan sunnah rasul pun hanya mengakui golongan 
yang terbanyak. 

Kata hadis: "Hem:faklah mim1k golongan yang terbanyak." 
Dalam hadis yang lain. "Tangan AUah ad.ah1h bersamajamaah 

(goiongan fterlbiesi.ul). ,., 
Dalam mesyt:arat, maka yang terkecil jumlah suaranya harus

lah tunduk kepada suara yang terbanyak. Sebab hukum duniawi, 
atau hukum politik, tidaklah hitungan 2 ditambah 2, sama dengan 
empat. 

Segaln perkarn akan dilihat oleh manusia dari seginya masing
masing. Yang semata-mata baik, dengan hitungan mutlak, 
(absolute), tidaklah akan bertemu. Yang akan bertemu hanyalah 
menghitung :nrutfaai.dll\h I dan masiiahat 2 • Mana yang ban yak mas
lahatnya dan scdikit mafsadatnya, menurut hukum suara ter
banyak, itulah yang dijalankan. Setelah putus dan mendapat 
kepastian, hendaklLlh ja!ankan, dan bertawakkallah kepada Allah. 
Sesal di belakang sckali-kali tidak bo!eh ditimbulkan. 

Ketika akan menghaclapi peperangan Uhud, timbu! perbin
cangan, apakah musuh itu akan ditunggu dari da!am kota (ber· 
tahan), atau akan dihadapi kcluar kota. Suara terbanyak, hendak
lah ditempuh keluar kota. Pada ha! nabi sendiri masuk golongan 
suara yang mcnunggu dan bertahan dalam kota. 

Beliau t1rnduk kepada suara terbanyak itu. La!u dilekatkannya 
pakaian peperangannya, baju besinya, perisainya dan disandang
nya pedangnya. Tctapi sc1clah kata putus demikian, masih di
dcngarnya bisil;-1.ii'.;ik scsudah mesyuarat, dalam kalangan sahabat
sahabatnya scndiri; "Bar,u1gkali mcmang lebih baik kita tunggu 
mus uh itu dalarn k,ita saj:1. Fikiran nabi tadi yang benar!" 

Setelah sampai hcrita itu kepada beliae, bttkan main murka
nya. Lalu bcliau bcrkata: "Pantang bagi scorang nabi membuka 
kembali pakaian pepcrangan yang tclah diletakkannya ke badan-

I. lvlafsadall ·-- '·'"!-'. merusak (Arab). 

2. Maslaha\ ·- 011g •,erl';icdall (Ar:1hl. 



nya, sebelum jelas mana yang menang di antara dia dengan 
musuhnyal'' 

Inilah rahsia tawakkal sesudah mendapat kepastian tadi. 
Kebetulanl Perang Uhud adalah perang yang membawa ke

kalahan. Di sana Hamzah mati. Di sana penjaga di atas bukit Ash
Shada' melupakan disiplin, sehingga Nabi sendiri hampir tewas. 
Maka setelah pulang dari peperangan itu, tidak ada sedikit juga 
keluar dari mulut Nabi Muhammad penyesalan bahwa kalau 
sekiranya fikirannya yang dahulu diikuti, tentu tidak akan kalah. 
Melainkan kekalahan-kekalahan di Uhud itu dijadikan pelajaran, 
diselidiki, supaya dijadikan pelajaran dalam peperangan-pepe
rangan yang akan datang. Dan ketika orang-orang yang pulang dari 
peperangan itu muram cahaya mukanya dan bersedih hati, turun
lah ayat: "Jangan merasa hina di,i, dan jangan berdukacita. Kamu 
tetap paling tinggi, selama Iman ada dalam hatimu." (Alaa Imran, 
139). 

*** 
Dalam praktik yang herlaku di z.aman nabi alau zaman 

khalifah-khaiifah sesudahnya ternyata bahwa Syura itu benar
benar pertukaran fikirnn. Dan je!as bahwa fikiran itu senantiasa 
tidak sama. Dalam pcperangan Badar. nabi telah mcmilih tempat 
melabuhkan tentera, suatu tempat yang jauh dari telaga air. 
Seorang sahabat bertanya: "Kalau berhenti cli sini bukan wahyu 
Tuhan, ya Rasulullah, maka saya berpendapaL lebih baik kita 
pindah dari ternpat ini, kc tempat yang :.1da air. Kal:.m kita masih 
tetap di sini, kita akan kekcriflgan." Maka !an taran itu, m.ereka 
pun pindah. 

Mesyuarat Abu Bakar sekctika akan rncngutus Usamah bin 
Zaid. Mesyuarat Abu Bakar dan Omar sel< etika akar:. mengumpul
kan Qurnn menjadi satu kitah. Banyak juga bantahan, tetapi yang 
menang adalah suara terbanyak. Dernikian jug" me:;yuarat Omar 
menentukan ko<ludukan negeri-negeri lain yang tclah ditaklukkan, 
apakah tanahnya dibahagi-bahagikan. atau dibiarkan saja pen
duduk aslinya tinggal di situ dan c!ipungut saja bayaran sewa tanah 
itu oleh negara. Ada bantahan keras, tctapi suara terbanyak juga 
yang menang! 
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Untuk menyempurnakan Syura, beberapa hal kita telah mene
ladan dari kerajaan-kernjaan yang jauh lebih maju. Di negara 
Indonesia, kita telah menyusun pemerintahan syura itu dengan 
bertingkat. Kita telah melantik Kepala Negara dan Wakil Kepala 
Negara. Dalam kepercayaan Islam, kekuasaan yang didapatnya 
ialah dari Ida, rakyat. Dan yang berdaulat ialah rakyat. Sebab 
rakyat itu adalah "Khalifatullah" di bumi. Kekuasaannya akan 
jatuh dari atas, dari Tuhan. Melainkan Tuhan memberinya izin 
mengcpalai negara. sebab kita rakyat telah mengizinkan. Di 
samping itu, maka kekuasaan yang tidak disukai rakyat itu sendiri, 
sebagai kekuasaan "W ali-wali Negara" di zaman jajahan Belanda 
didatangkan kembali, tidaklah sah~ Sebab rakyat tidak rela. 

Di samping itu, kita susun pula undang--undang dasar yang 
melantik Perdana Menteri dan Menteri-menterinya, (kabinet). 
Kabinet itu bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
Sebelum Negara Kesatuan, Dewan Perwakilan Rakyat itu terbahagi 
dua. Di Repuhlik Indonesia Komiti Nasional Pusat dan Dewan 
Pertimbangan Agung. Dalam Republik Indonesia Syarikat, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Senat! 

Barulah lebih sempurna, jika bctul-betul wakil-wakil yang 
cluduk itu hcnar-benar telah diwakilkan raky::tt, bukan perwakilan 
semcntara, asa1 pemerintahan berjalan saja. Sebelum benar-benar 
Rakyat yang mewakilkan, belumlah sampai kepada yang di 
maksud! 

Maka kumpulan dari perwakilan-perwakilan itu, yang meran
cang (perwakilan), yang menjalankan (kabinet) dan yang menge
palai (presickn atau wakilnya) itulah yang bernama pemerintahan. 
ltulah yang bernama Uiil A.mri minkum: Yang menjalankan pe
kerjaan, pekerjaan. cforip~1dru lrnmu! 

Daripacla kamu, bukan daripada yang lain! 

Susunan-susunan pemerintahan demikian, menurut dasar 
Islam adalah lmicfh! atau mubah! Tetapi seorang Muslim harus 
sadar dan insaf bahwa susunan yang demikian sudah boleh di
tetapkan beg it u saja, suclah ticlak berubah lagi. Itu adalah aliran 
fikiran dan kemajuan, menurut keadaan masa dan tempat. Yang 
harus boleh berubah kepada yang lebih sempurna. 

Sebab itu ad;;.lah cara, bukan pokokl 
Bagaimana jua pun mengatur cara, membuat teori setinggi 

langit, mesti akan ada cacatnya, kalau dasar jiwa yang di dalam 
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tidak bersih! Titik perhatian Islam adalah kepada dasar jiwa yang 
membangunkan itu, bukan kepada bentuk bangunan! 

Tuan puji setinggi langit demokrasi Barat, lalu tuan mendabik 
dada dan mengatakan, susunan begini tidak ada dalam Islam! Pada 
hal tuan hanya menampak kulit! Tadi sudah kita katakanl Ajaran 
ugama sudah yakin akan perubahan kemajuan manusia dan cara
nya berfikir! Demokrasi yang sekarang ini memang jauh lebih 
bagus daripada "clemokrasi" 50 tahun yang telah lalu. Dan yang 50 
tahun yang telah lalu jauh lebih bagus daripada sebelum masa 
terciptanya Magna-Carta di Inggeris di tahun 1412! Tetapi kalau 
manusia telah puas saja dengan demokrasi cara sekarang, buntulah 
jalannya dan tidak ada kemajuannya lagi. Demokrasi seperti 
sekarang inilah yang disanggah oleh Hitler clan Mussolini yang 
menyebabkan "nekatnya", dan Stalin tidak mengakui sama sekali 
demokrasi seperti ini. "Omong Kosong" kata Stalin! Dan Mao Tze 
Tung memilih pula "Demokrasi Ban,!" Itu buktinya bahwa 
"bentuk" sekarang ini belum tetap. 

Islam memegang pokok dan dasarnya, iaitu SYURA. Dan 
bikinlah, terimalah segala macam teori, asal SYURA tetap ada. 

Abu Bakar berkata: "Tidaklah aku lebih baik daripacla 
kamu." 

Omar berkata lebih tegap daripada itu: "Kalau saya mereng, 
hendaklah tuan-tuan tegakkan". 

Maka tamptllah seorang sahabal ke muka: "Jika engkau 
mereng, ya Omar! Akan kutegakkan dengan ini" katanya, sambil 
memegang ulu pedangnya. 

"Alhamdulillah! Ada dalam kalangan umat ini yang berani 
menegakkan Omar dengan pedangnya, kalau dia mereng" jawab 
beliau dengan bangganya. 

Demokrasi yang mana di dunia yang Lelah rncncapai begitu? 

28 



SIASAT KEHAKIMAN DALAM ISLAM 

Berdirinya pemerintahan ialah buat menjamin kemerdekaan 
dan keamanan masyarakat. 

Semua manusia bebas dan merdeka. Bebas dan merdeka 
bertindak serta melakukan apa yang dirasanya baik di dalam 
perjalanan hidupnya. Dia merdeka menyatakan fikiran, dia 
merdeka menganut suatu faham. Pokok asal sudah ada, iaitu tidak 
ada Tuhan selain Allah: La Uaha illal Lah! 

Hubungan manusia hanyalah dengan Allah. Tidak ada 
tempatnya berlindung, hanyalah Allah. Yang lain tidakl 

Kemerdekaan manusia menurut ajaran Islam, dihimpunkan 
ke dalam kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu maka merdeka dengan 
tidak ada himpunan, merdeka menempuh langkah sendiri-sendiri 
saja, tidak memperdulikan yang lain, tidaklah ada. Bertambah 
lanjut fikiran manusia, bertambah terikatlah dirinya oleh akal 
budinya. 

Kalau dikaji sampai ke sana, tidaklah ada yang merdeka 
dalam alam ini. [si alam mesti tunduk kepada aturan. Barang siapa 
yang melanggar aturan, binasalah! 

Sedangkan matahari, bulan, bintang dan bumi yang begitu 
besar, bermeliun kali lebih besar daripada kehidupan manusia, 
tidak juga merdeka berjalan sendiri-sendiri. Satu saat pun cakra
wala itu tidak "bc:ias" keluar dari garis aturan itu. Keluar dari 
garis aturan, adalah kebinasaan. 

Kemerdekaan yang sihat, mempunyai hak dan mempunyai 
kewajiban. Ada aku punya dan ada engkau punya. Kemerdekaan 
binatang bernyawa pun ada hak dan kewajibannya. Ikan tidak 
merdeka keluar dari air, dan binatang rimba tidak merdeka hidup 
di laut. Manusia tidak merdeka untuk ingin hidup jadi binatang. 
Kalau dicubanya hendak hidup sebagai binatang, rusaklah ke
manusiaannya. Oleh sebab itu, maka dalam ajaran Islam, seluruh 
isi alam ini, sejak zarrah yang sekecil-kecilnya, lalu kepada jisim 
yang sebesar-besarnya sekalipun, harus tunduk ke dalam satu 
aturan. Orang Islam menamainya "6unnatullah". Orang yang 
ingkar akan kekuasaan Tuhan menamainya "Tabi'i," atau natural 
law atau undang-undang alam. Mereka hanya mengakui undang-
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undang, tetapi tidak mahu tahu akan adanya yang memperbuat 
undang-undang. 

Pokok undang-undang syariat yang dijalankan dan diwahyu
kan Tuhan kepada nabi-nabi dan rasul, berupa sebagai kitab, 
adalah diambil dari "Sunnatullah" yang asli itu. Tidak ada satu 
undang-undang Tuhan pun yang tidak diambil dari Undang
undang Sunnatullah yang asli itu. 

Kemanusiaan adalah a!am yang kecil, dan alam yang besar 
adalah kemanusiaan yang besar! 

Kemanusiaan adalah sebahagian daripada alam itu. Kepada
nya · ditentukan undang-unctang yang tidak boleh dilaluinya di 
dalam hidup. Apabila dilanggarnya, binasalah kemanusiaan. 

Kaum Komunis mengingkari adanya kekuasaan Tuhan. Ber
tuhan dipandangnya sebagai suatu kebodohan. Mereka mengan
jurkan kemerdekaan dan kebebasan, dan juga dari Tuhan. O!eh 
kerana teori itu melanggar ketentuan "Sunnatullah", akhirnya 
terpaksa juga mereka mengadakan kekuasaan, iaitu kekuasaan 
diktator manusia. Katanya, diktator akan berhenti, bilamana ke
hidupan kominisme telah tercapai. 

Apakah \agi kehidupan yang lebih merdeka dari kehidupan 
monyet? Pada ha! kehidupan masyarakat monyet pun terpaksa 
memakai "pemerintahan" dan mengakui kekuasaan juga! "Beruk 
di rimba pun bertua-tuajuga, '' demikian kata pepatah. 

Diktator manusia - menurut sejarah yang telah berulang
ulang - hanya bergantung kepada adanya orang kuat, atau yang 
diakui orang kuat. Kalau Stalin mati, adakah akan timbul orang 
yang sekuat Stalin? 1 Akan berubahkah sejarnh yang telah ber
ulang, bahwasanya setelah hilang orang yang kuat, anak buah 
pengikutnya pecah belah dan cerai berai, kerana semuanya ingin 
menggantikan kedudukan pemimpin yang hilang? Lalu terjadi 
perebutan pengaruh? Dan kalau perlu kekejaman clan pembunuh
an? A tau perpecahan? 

Waktu itu. terbukti kemhali bahwasanyu rnanusia tidaklah 
berkuasa. 

I. Stalin mati tahuu 1')53, cligantikan olch Malcnkov. T:1hu11 195'.>, Malcnkov 
dirrntikan, digantikan Bulganin. TaillPI 1957, Blllganin digantikan ,,!eh 
Khrushev. Tahun 1%S, Khrmhcv d:guling nlch Ko,vgin. 
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Di atas dari kemanusiaan, adalah lagi kekuasaan Yang Maha 
Tinggi, yang aturanNya meliputi seluruh alam, sehingga matahari 
pun tidak boleh melanggar aturan itu. 

Menilik kepada ini, maka haruslah berdiri pemerintahan. 
Pemerintahanlah yang mengatur dengan adil, supaya kemerdekaan 
diri-peribadi terjamin, dan kemerdekaan masyarakat pun jangan 
dikalahkan oleh kemerdekaan orang seorang. 

Islam masuk lebih dahulu ke dalam dasar jiwa masing-masing 
orang. Tidak boleh merugikan sesama manusia, :.ebab kita sama
sama hamba Tuhan. "Tidak beriman seseorang kamu, sebelum 
cinta kepada sa11Mlaranya, !.lebagai mencantaf diri sendiri." (Hadis). 

Kepentingan diri sendiri harus diserahkan kepada kepenting
an bersama. Kepentingan bersama adalah di dalam kepentingan 
Yang Maha Besar, iaitu menjunjung tinggi peraturan Tuhan: 
"Tid!llk berim1m :11eorang kamu, sebelum haw!l kebendaknya ditun
dukkan kepmfo atumm yang aku datangkan." (Hadis). 

Pemerintahan dalam Islam ialah: "Mengambilkan bak dari 
tangan yang kuat, untuk diberikan dengan adil kepada yang 
lemah." Menurut sabda Abu Bakar seketika dia naik menjadi 
khalifah: "Orang yang kuat dalam kalanganmu, adalah lemah di 
sisiku. Sebab daripadanya akan kuambilkan hak yang lemah. Dan 
orang yang lemah di antara kamu, adalah kuat di sisiku. Sebab 
haknya akan kuambilkan dari yang kuat." 

Mengambil hak dari tangan yang kuat, haruslah dengan 
kekuatan yang lebih! Itulah pemerintahanl 

Untuk mencapai keadilan, syarat mutlaknya ialah kuatl 
Pokok kekuatan yang terutama adalah pengakuan? 
Sebelum ada pengakuan, sem•.ia orang sama kuatnya. Ketika 

nabi telah wafat, boleh dikatakan semua sama hak dan sama 
kewajiban dan sama darjat. Tetapi setelah suara bersama mengakui 
Abu Bakar, berkumpullah kekuatan ke dalam tangannya. 

Imam wajib melindungi orang banyak. Dan orang banyak 
wajib taat. Sebab seketika dia mengangkat itu, dia sendiri yang 
telah berjanji akan taat. Siapa yang mungkir dari taat, adalah 
memungkiri dirinya sendiri. Kalau dia dihukum, bukanlah ke
kuasaan lain yang menghukumkannya, melainkanjanjinya sendirL 

Imam, atau sultan atau presiden, diwakilkan oleh orang 
banyak untuk mengurus mereka. Sehari penyerahan kekuasaan itu, 
sehari itu pulalah diatur dan disusun kemerdekaan perseorangan 
tadi, se1:tingga adil dan seimbang. Sebab kemerdekaan kepunyaan 
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perseorangan tidak akan terjamin jika masyarakat tidak mengakui
nya. 

Kewajiban masyarakat ialah taat; "Taatlah kepada Allah, dan 
taatlah kepada rasul dan kepada UIU Amri, daripada kamu. Kalau 
berselisih kamu dalam suatu perkara, kembalikanl:ah kepada Allah 
dan rasulNya." (An-Nisa', ayat 59). 

Ertinya kepada jiwa syariat, kepada hikmat hukum, kepada 
sebab dan musabbab, yang telah ada garisnya dalam ugama. 

Dalam hal sulit seperti ini, Imam atau Kepala Negara tidak 
boleh bertindak sendiri. Sebab di dalam memahamkan hukum, 
belum tentu pendapatnya saja yang benar. W ajiblah SYURA, 
panggil ahlul hilli wal 'aqdi, lalu timbang di an tarn mafsadah (yang 
merusak) dan maslahat (yang berfaedah). 

Kalau telah putus, lalu masih ada yang melanggar, adalah dia 
melanggar kepada kemurnian dirinya sendiri. 

"Barang siupa yang taat kepada Amir (pemegall1lg pemerintah
an), adalah taat kepada aku sendlri." (Hadis). 

"Sungguhnya orang yang telah memberikan bal'11tnya kepada 
engkau, ya Muhammad, samalah ertinya telalu berbai'at dengan 
Allah sendiri, Tangan Allah adalah di atas tangan mereka. Barang 
siapa yang mungkir, adalah mungkir atasnya sendiri." (Al-Fatah, 
ayat 10). 

Kesimpulannya: 

a. Hakim hendaklah adil. 
b. Rakyat hendaklah taat, dan 
c. Di antara hakim dan rakyat, hendaklah ada majlis 

mesyuarat. 

Hakim yang bertindak sendiri menjalankan hukum, haruslah 
bertanggungjawab di hadapan mesyuarat. 

*** 
Adil adalah asal kekuasaan. 
"Sesunggufmya Allah Ta'ala memerintuihlkmfl lkepadamu 

supaya adil." (Surat An-Nahl, 90). 
"Dan apabila kamu menghulkum di antarn m1mm,ia, hendak

lah menghukum dengan adil." (Surat An-Nisa', ayat 58). 
"Dan kalau kamu berkata, he.ndaklah adill, wahmpmrn acl!a 

perhubungan kekeluarga11n sekalipun." (AI-An'am, 152). 
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"fangaxdah kamu tertarl.k ajakan smdu kaum agar kamu tidak 
loedaficu adit !!Iendaklah lkmmu ,um, ker1ma adiR itulah jalan yang 
dekat ii:epada taqwa." (Surat Al-Maidah, ayat 8). 

"Sesunggunhnya ma1J11u1dm yang paling dlsukal oleh Allah di had 
lkiamat dan pa!nll1lg <rllekmt m~)Rilsnya de1rngan Allah, ialah Imam yang 
a,m. JDan sesUJ1111.gg.n!mya mlllm.1sim yang paling dlbenci oleh Allah, 
diam palingjiunthi lkedluduirnrnlllyn. dmrl sisi Tuium di had kiamat, ialah 
Imam Jang za11iim." (Hadis). 

"Keaidli!!ll!l\ yimg mu,tfak, yang tidak berat sebelah daun thn
!bisng1u:nll11Jlll, folhi1k !,a':rqpiengarnh oleh sentimen perasaan sayang dan 
bend. Keadillim yang tid111k beni.bah-ubah undang-undangnya 
kerama kekdu,rnurgium dim k«-'familian; demi Allah! Sekiranya 
Fatimah ana!k!rn semllnri yamg mencmri; tctap akan aku potong 
taimg1mnya." (Hadis). 

Keadilan yang tidak terpengaruh oleh kawan seperti, atau 
pertentangan ideologi. Keadilan yang pernah dirasai oleh masya
rakat umat Islam seketika pemerintahannya didasarkan kepada
nya. Keadilan yang harus dipertahankan, sebab dialah sendi ke
lrnkuhan negara, walaupun terhadap teman karib dan musuh 
kebencian sekalipun. Tidak terpengaruh oleh ejekan dan gangguan. 
"Biar runtuh segala, namun keadilan tetap tegakl" 

Apa juga yang akan tuan pongah dan bengahkan memuji 
keadilan di luar undang-undang atau perlakuan Islam. Mana 
keadilan di dunia ini sekarang? Di abad kedua puluh ki_ta masih 
mendapati ketidak-adilan hukum kerana berlainan warna kulit. 
Bertha Hertog dipisahkan dari suaminya yang sah, Mansor Adabi, 
pada hal anak perempuan itu telah masuk Islam, kerana dalamjiwa 
hakim Inggeris yang menghukum dengan bangsa Belanda yang 
membela, masih berurat berakar pertentangan warna kulit. 1 

Saretse Kama dibuang. Dia tidak boleh tinggal lagi dalam 
negerinya sendiri, sebagai kepala dari suku bangsanya, sebab dia 
kahwin dengan seorang perempuan Inggeris. Pada ha! ncgerinya di 
bawah jajahan Inggeris! Sentimen suku-suku Afrika .. dikobar
ko,barkan, pada hal Inggeris malu sebab perempuan kulit putih 
diperisteri oleh kulit hitam. Dan isteri Kama hanyalah seorang 
perempuan tukang taip surat-surat. Maka seorang perempuan kulit 
putih, taipis di pejabat-pejabat, lebih mtilia dalam anggapan 
Inggeris dari seorang kepala suku bangsa Afrikal 

l, Peristiwa Nalrah di Singapura pada akhir tahun 1950. 
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Tujuh orang Negro, yang dikepalai oleh Joe Henry Jampton, 
dihukum mati di atas kerusi letrik, kerana membunuh seorang 
perempuan kulit putih Amerika, di negara bahagian Virginia. Pada 
hal beribu kali kejadian perkumpulan Ku Klux Klan membunuhi, 
menggantungi bangsa Negro dan membakar di muka umum, tidak 
adahukuman. Adakah adil? 

Di abad kedua puluh, setelah India dan Pakistan merdeka, di 
Afrika Selatan masih diadakan undang-undang baru, menyisihkan 
tempat tinggal bangsa-bangsa berwarna India dan Pakistan itu, 
dari tempat-tempat tinggal orang Eropah. 

Adaka.h keadilan? Ke sanakah akan mencontoh keadilan? 
Pemerintah Perancis membentuk "Vreemde legiun". 

Barisan Tentera Asing namanya, terdiri dari perisau-perisau segala 
bangsa yang telah rusak moralnya, untuk dikirim ke tanah-tanah 
jajal1an Perancis. melakukan kekejamannya kepada bangsa terjajah 
jika bangkit menuntut haknya. 

Adak ah adil? 
"Kemerdekaan, Persamaan, Persaudaraan" hanya berlaku 

buat sesama bangsa Perancis, atau sesama kulit putih. Pada bangsa 
berwarna tidak berlakul 

Misalnya terlalu banyak. Akan membosankan kalau di
kemukakan semua, dan semua dapat disaksikan. Kerana kejadian 
di Zaman kita ini! 

Siasat keadilan hukum dalam Islam, bukanlah semata-mata 
teori indah yang tidak dapat atau belum pernah dipraktikkan. 
Kesaksian-kesaksian dalam sejarah banyak 5ekali. 

Dalam menjaga dan rnembela keadilan, rakyat umum wajib 
taat kepada Ulil-Amri. . 

"Dengarlah dam taatilah, walaupun yang diangkat menjadln 
kepala pemerintahan itu seorang budak Hall>:dni! Seakan-akan 
kepalanya (lantaran keriting rambutnya), serupa 1mggur kering. 
Selama dia masih mendirikan kitab Allah.'' (Hadis). 

Tetapi kalau dia tidak mendirikan kitab Allah lagi, datang 
pula sabda: "Barang siapa yang melihat suBtan zalim, meng• 
halalkan apa yang diharamkan Allah dan mengingkall'i perjanjian 
Allah, menyalahi akan sunnah rasul Allah, bekerja pada hamba 
Allah dengan dosa dan permm1uhan; maka kalau tidak diubahnya 
(oleh rakyat) dengan perbuatan atau perkataan nullrn Allah akan 
memasukkan mereka ke tempat hakim-hakim itu akan dimasuk
kan." {Hadis). Ertinya sama-sama masuk neraka! 
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Oleh sebab itu jelaslah sudah bahwa jalan untuk menuju 
diktator yang memerintah dengan kemahuan sendiri saja, tidak 
terbuka dalam Islam. Dan sebagai berulang-ulang kita katakan, 
bukanlah ia yang jadi "W akil Tuhan", melainkan dla "wakil orang 
banyak." • 

Hakim tidak mempunyai kelebihan istimewa dan hak 
istimewa, selain dari hak ditaati, kerana melakukan dar.. meme
lihara keadilan Tuhan. 

Rakyat wajib mentaatinya dan turut mendirikan syariat yang 
ditegakkannya. 

Seketika datang harta benda :takat yang dikirimkan orang dari 
satu bahagian negara, dinyatakannya benar terus terang di 
hadapan orang hanyak, bahwa hak yang akan didapatinya dari 
zakat itu hanyalah sebanyak hak yang didapat orang lain juga. 
Kepada anaknya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Talib 
dijelaskannya: "Saya tidak akan membedkan istimewa bagi
kalian, dan saya biarkan penduduk Suffah melapik perutnya 
kel.mparan." (Hadis). 

Hak untuk dirinya sendiri dipersempit, tetapi haknya buat 
meluaskan penyelidikan atas hukum, amat diperlebar. Kepada 
hakim-hakim diberi peringatan, jika <lia akan pergi ke suatu negeri, 
bahwasanya pe<lomannya yang pertama dan utama, ialah Quran. 
Setelah itu tilik bagaimana Nabi Muhammad menjalankan hukum 
itu. Kalau tidak bertemu, tilik bagaimana perbuatan Abu Bakar; 
kalau tidak berten:u tiliklah perbuatan Omar. Kalau tidak juga, 
pakainya pandangan sendiri. "Biiamana berijtihad seorang hakim, 
l.alu benair ~itulhi!\\d,ilya, dim beroleh dua puhala. Jika berijtihad 
seornng haklm, Ila!u ~lllfah ijtiirndnya, dia beroleh satu pahala." 
(Hadis) . 

.ladi menggunakan penyelidikan sendiri itu (ijtihad) adalah 
sudah satu pahala y:rng 1ersendiri. 

Segala peKk,m:i dlmullt k<e[!!!lld:m tunmbuhnya. 
Hakim m,ca~<rllthnlcam h1rnimm :11ek:mcfar duduimya perkara. 
Me111o!ak lM)ja1hal::m ankibmtt, Ilebilh dnutamakan daripada 

memnik ke1umdmigm1. 

Kesungguhan ahli-ahli hukum Islam telah menimbulkan bebe
rapa perundang-undangan berfikir yang memperluas tempat tegak 
hakim. 

JS 



. Ada hukum Qiy111.r., iaitu memb;.1.nding ma,;:rnlah foru' (yang 
terjadi kemudian) kepada huk:um asal (pokok), kcrmn.a persamaan 
'illat (sebab\ lalu disama.kan lmkumarrnya. 

Istihsan, istish-hal:i, masalihil rnursalah, cL&fl1 lain .. fain yang 
tersebut dalam undang-undang usul fokah. Semuanya dapat di
perhah:s lagi, deng:m penyelidilrnn ,fan ilm.u., pengeiahuan ham, 
terutama tentang ired1i, undang-•undang yang bbsa. dilrntakan 
jurudistl 

Dan tid.mk pulilll meng1ipi!!1, jika diatur memrrnr temi lVltialll\tirli!• 
quieu tentang pembahagian kekuasaan, "'Tri,:s Poiil.ica" sehing
ga kehakiman terpisah sendirinya, :,;chingg,, rerjamin jalv.nnya 
keadilan, jangan dirangkap di tang,w ornag ,ei1tat1g. Dan tidak 
pula mengapajika kelak datang teori la.in yang lehih sempurna dari 
itu. Cuma satu yang tidak boleh diubah, iaitu: 

Hakim dan rak.vat sama in~;JJ, balnva m,:1',,k;;: keduanya di 
bawah penjaga,rn Allah. Kcdu;:tff\1 ,1. h:1n11; sam:.; :;;,m.; takut i:ccpad,;, 
Allah. Sebab kdrn1saan tertinggi adalah dt i:mg:nNya sero.ata
mata. Kepintaran bercakap mernbela tliri ,:L1p,'.1 me!epaskan 
seorang yang bersalah darinada hukuman dun,a. Tetapi di akhirnt 
perkaranya akan dibuka kembali: "·:.'iu.';:;,11.11irug~~1mNnm!J1t ~1[~g\Bm1np, jpl\Brrn
denganm dan pengllnltu11t,mrn, dlairn limtti s1&nITTmR»llll'P. ,,,m .. m~~flh'1lm111111ym llllillroiil1l 

ditanya kemballli." (Surat Al-lsra', ayat 36). 
"Pada hari it1m, 1aiu1m u:e!l'bmRmfolh. 1;.egihia nr,llt~,;;,s.~., inmRrn fodl!!ilkll1'lfii1 

ada kekuatan lltgi id:im llkll!l!lk iufa .o/!lllll./g, lk1U1i111,i11 11~1~c1rnf,-llllng.'' 1 (Surat 
At-Tariq, ayat 9-10). 

"Dan lmmi lie111dkllrn1111 tlimlbimrng1m nrn1uo.l!iillm,1 lb11~>,1 ~Rlfllll"i ih:fomat; 
maka Hdaldah 1tenmiay111 5mdiu dlii·ii s,er1iili,1i1t juap:tm.. iL»irni mie1,kn11nli,11 
sebesar biji s.mwi, ll!kan lrnmi datmill!gki1rn: jm1. Dam euullrnp denga1rn 
kam! menjadn [1J;cngMhn1.g." (St1rat Al-Anbia', ayac 47). 

Kalau rasa takut kepada Allah, tidali menjadi "kontrol1e" 
daripada hati sanubari yang sangat di dalam itu, yang tidak pemah 
berbohong itu, tidaklah ada kehakiman mendapatjaminan. Kerana 

1. Tiga Poros Politik: (a) Dewan Perwakilan Rakyat, tugasnya membuat cLm 
menentukan flndang-undang yang dijadikan landasan jalannya penghidupan 
seluruh penduduk dalam negeri. (b) Kabinet, tugasnya menjalankan pcmc· 

rintahan menurut unclang-unclang yang telah ditcntulrnn oleh wakil-wakil 
rakyat itu. (c) Kehakiman, tugasnya, mengawasi jalannya pemerintahan, 

kalau melanggar undang••undang yang telah ditentukan, kehakiman men 

jatuhkan hukuman. 



undang-undang buatan manusia m1, dapat diputar-putar oleh 
manusia, dapat diregang dirunjut, untuk melepaskan diri, atau 
untuk mengabui mata hakim dan kadi, dan manusia. 

Untuk penjamin berjalannya hukum, dan untuk penjamin 
ketenteraman orang yang jujur, dan lebih penting lagi untuk 
penjamin kekuatan Negara daripada serangan luar, hendaklah ada 
tulang punggumg kekuasa1ml Alat kekuasaanl 

Polis, tentera, angkatan laut, darat dan udaral Persenjataanl 
Penjaga keributan di dalam, penjaga serangan dari luarl 
Lihat rahsia ayat ini! 
"Sesunggu.h1rnya telah Kami utus utusan-utusan Kami dengan 

keterangan yang jelas. Dan Kami• turunkan bersama mereka Kitab 
dan Mizan, supaya berdiri manusia dengan keadilan. Dan Kami 
turunkan pula besi. Dalam beii itu ada kekuatan yang sangat dan 
ada manfaatnya bagi mimusia. Dan supaya diketahui Allah siapa
lkah yang membelanya dan membela rasul-rasulNya dalam ghaib. 
Sesungguhnya Allah adal&h Maha Kuat dan Keras!" (Surat Al
Hadid, ayat 25). 

Lihatlah jelasnya susunan dalam ayat itu. Pertama diutus. rasul 
dengan serba kejelasan dan keterangan. Kejelasan dan keterangan 
itu disusun menjadi undang-undang tertulis. Itulah Kitab. 

Di samping kitab, dibawanya pula mizan, iaitu timbangan, 
untuk menegakkan keadilan di antara manusia. 

Undang-undang tidak akan berjalan, kitab tidak akan men· 
dapat penghargaan dan keadilan tidak akan terjamin, kalau tidak 
ada BESI! laitu alat kekuasaan negaral 

Besi untuk pagar penjaral 
Besi untuk senjata! Besi untuic pedang dan untuk meriam dan 

untuk kapal udara! 
Negara Islam bukanlah negara angan-angan, tetapi yang 

mengakui akan kelemahan manusia dan keingkarannya sewaktu• 
waktu, kerana dorongan hawa nafsunya. 

Gangguan bukan datang dari dalam saja. Sewaktu-waktu akan 
datang gangguan dari luar. Sejarah kehidupan manusia membukti• 
kan itu. Maka besi atau kekuatan itupun dipergunakan pula untuk 
bertahan dari serangan Juar. 

"Waspadalah dengan segenap kesanggu~anmu, dengan 
kekuatanmu dam dengan pautan kuda kenderaan. Untuk menggen
tarkan musuh Allah dan musuh kamu, dan untuk menghadapi yang 
lain p_un, selann mereka! Kamu sendiri tldak tahu siapa mereka, 

37 



Allah yang tahu siapa mereka! Apa saja yang bmu nafkahk:an 
untuk Jalan Allah, kelak akan dibayar bagimu, dan kamu tidak 
akan teraniaya.•• (Surat AI-Anfal, ayat 60). 

Senantiasa harus waspada: Kuda hams sedia terus di pautan. 
Latihan berlaku tiap hari. Musuh senantiasa ada dari luarl Musuh 
kamu dan musuh Allah! Dan ada pula musuh lain, entah dari 
dalam sendiri, kamu tidak tahu. Allah telah tahu! Awa£ terusl 

Kekuatan dan alat negara adalah penjamin hukum, penjamin 
keadilan dan penjamin serangan dari luar, bahkan penjamin peng
khianatan. 

Mel\falankan hukum 

Telah berulang-ulang diterangkan bagaimana Islam mendidik 
dan memupuk jiwa manusia. Tetapi jika berhubung dengan suatu 
perkara sipil atau kriminil, kesucian hati saja tidaklah cukup. Di 
saat yang demikian haruslah lengkap saksi-saksi. 

Hutang piutang, pegang gadai, dan janji dalarn perniagaan, 
hendaklah dengan surat menyurat yang terang dan nyata; "Wahai 
orang-orang yang bcriman, jika terjadi hutang piutang di antara 
kamu sampai kepada janji yang tertentu, hendaklah kamu tul.is
kan." (Surat Baqarah 282). Dan di dalam ayat itu juga tersebut: 
"Hendaklah menjadi saksi dua orang saksi laki-liaRd, dan kahm 
tidak ada laki-laki, hendaklah seorang lalki-lalci dmrn dua perem
puan, yang dapat disukai meajadi saksi." Dan di ayat 283 diterang
kan peringatan kepada saksi-saksi itu; "Dan jung1mlah enggan 
saksi-saksi itu jika datang panggHan.'' Dan sabdanya pula: "Dan 
janganlah kamu sembunyikan kesaksilm itu, dan bimmg siapa yang 
menye,mbunyikannya, berdosala~ dalam hatinya." (Baqarah 283). 

Menuduh seorang perempuan baik-baik berbuat zina, hendak
lah mengemukan cmpat saksi, yang terang-terang melihat perbuat
an itu dilakukan. Sampai diberi tafsir oleh sabda rasul, terlihat oleh 
saksi yang berempat itu, kemaluan si laki-laki dimasukkan ke 
dalam faraj si perempuan, sebagai pedang dirnasukkan ke dalam 
sarung, atau lidi celak ke dalam kotak celak. 

Kalau menilduh-nuduh saja, meskipun bercrnpat. tetapi tidak 
ada yang melihat kejadian itu sebagai "pedang ma:mk sarung", 
walaupun satu orang, batal dan tertolaklah tuduhan, clan berbalik
lah hukuman kepada yang menuduh. Atau semuanya ada melihat 
pedang dan masuk sarung itu, tetapi hanya tiga orang. Hukuman 
pun kembalilah kepada si penuduh. 
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Orang yang menuduh isterinya sendiri berbuat zina, sedang 
padanya tidak ada empat saksi, atau 3 saksi ditambah dengan dia, 
maka dia wajib naik saksi dengan nama Allah, empat kali. Dan si 
perempuan tidak jadi dihukum, jika dia sanggup pula menolak 
kesaksian itu, empat kali pula, dengan nama Allah pula dan 
menetapkan bahwa suaminya menuduh dengan dusta. Maka ter
lepaslah hukuman dera dari si suami, sebab kesaksiannya empat 
kali telah membawa nama Allah. Delapan puluh dera dengan 
rotan, terlepas dari dirinya. Si perempuan terlepas pula dari 
hukuman dera sampai mati, jika kesaksian atas nama Allah, atas 
kebohongan tuduhan suaminya itu telah didengar pula. Pernikahan 
mereka dipisahkan. Dan jika ada' anak, yang tidak diakui oleh 
suami itu, menjadilah tanggungan si perempuan. Bagaimana 
keadaan yang sebenarnya, tidaklah dapat diketahui manusia 
dengan cara hukum, hanya Tuhan yang tahu. 

Memberikan kesaksian dusta, adalah termasuk tujuh dosa 
besar, yang hanya dapat diampuni Tuhan, dengan taubat. Tujuh 
dosa besar ialah; 

1. Mempersyarikatkan Tuhan. 
2. Menuduh perempuan terhormat berbuat zina, dengan 

tidak lengkap syarat. 
3. Kesaksian dusta. 
4. Mendatangi dan meminta keterangan nasib dan lain-lain 

kepada tukang tenung. 
5. Memperedarkan harta dengan riba. 
6. Mendurhaka kepada dua ibu bapa. 
7. Lari dar: medan perang di luar komando. 

Di sini nampaklah apa jiwa syariat Islam yang harus 
diperhatikan. Iaitu ketenteraman masyarakat. Tuduh menuduh, 
menyiarkan khabar-khabar bohong yang dapat mengeruhkan 

. suasana, dan memecah-belahkan ketenteraman rumahtangga 
orang, amatlah terlarang. 

"Sesungguhnya or:ang-orang yang suka menyiarkan khabar
khabar keji dalam kalangan orang-orang yang beriman, maka bagt 
mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat Allah yang Maha 
Tahu, dan kamn tidaklah tahu." (Surat An-Nur, ayat 19). 

Kalau ada khabar yang begitu, janganlah direutang panjang, 
tetapi tutuplah. Majlis orang yang beriman adalah majlis yang 
utama. Setengah daripada tanda orang yang beriman, ialah men-
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jauhkan kata-kata yang laghaa, kata-kata yang tidak ada faedah•· 
nya, dari dalam majlisnya: "Dan orftDg-orang yang menolak akan 
segala perkataan percuma." (Al-Mu'minun, ayat 5). 

"Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka menyiau-nylarkan 
kejahat11n," (Surat An-Nisa', ayat 147). 

"Jika datang kepadamu orang faslk membawa suatu berita 
hendaklah selidlkl benar-benar. Supaya Jangan tertimpa bahaya 
suatu kaum, kerana kejahllan. Maka akan menyesallah kamu 
kerana perbuatanmu." (Surat Hujurat, ayat 6). 

Kalau segala penolakan perkara tidak dapat dilakukan lagi, 
dan segala kesaksian suda.h cukup, barulah hukuman dapat 
dijalankan. 

Di dalam Quran telah tersebut beberapa hukum mengenai 
kejahatan. Yang terkenal ialah orang yang berzina direjam, orang 
yang mencuri dipotong tangannya dan perompak dipotong tangan 
kanannya bersama hujung kaki kirinya. Kemudian itu terjadi pula 
beberapa perkara, yang sudah pasti akan tumbuh dalam masya
rakat umum, misalnya meminum khamar dan mabuk di muka 
umum, semburit (homo-sexual), dan lain-Jain, yang telah dijalan
kan hukumannya oleh sahabat-sahabat nabi. 

Adapun hukum zina itu, tidaklah dapat dihelah dan diputar 
lagi. Masyarakat yang tinggi mutunya ialah masyarakat yang masih 
menjaga kesopanan dan kejelasan keturunan manusia. Jangan 
sampai ada keraguan orang tentang jelas atau tidaknya seorang 
anak menjadi anaknya. 

Di zaman dahulu masih ada susunan budak belian, dayang, 
inang pengasuh, iaitu perempuan asal budak, yang pindah dari satu 
tangan ke tangan yang lain, kerana diperjual belikan. Terhadap 
kepada perempuan seperti ini, hanya dilakukan separuh hukuman. 
Dan dijelaskan pula siapa perempuan yang boleh ',erkena hukuman 
ini, dan siapa pula Jaki-lakinya. Iaitu orang-orang sopan, masya
rakat mulia dan terhormat. 

Hukuman rejam bagi yang berzina, adalah hukuman yang 
diberikan oleh fnasyarakat ugama sejak di dunia ada ugama. Di 
dalam hukum Taurat dijelaskan bahwa hukumannya ialah rejam. 
Dan hukuman inilah yang diteruskan oleh Nabi Muhammad s.a.w. 

Kalau sekiranya masyarakat ugama itu juga menjadi masya
rakat negara, tentulah hukuman begini harus dilakukan. Tetapi 
kalau nabinya hanya dapat memimpin ugama saja, sedang ke-
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kuasaan politik negara tidak ada dalam tangannya, tentulah dia 
tidak berani mengambil hak kekuasaan negara. 

Oleh kerana itu, seketika seorang perempuan yang mengaku 
berbuat zina dibawa oleh orang Yahudi ke muka Nabi Isa Almasih, 
minta dilakukan hukuman atasnya, iaitu direjam menurut hukum 
Taurat, maka beliau tanyai kepada tukang-tukang mengadu itu, 
kalau ada di antara mereka yang tidak pernah berbuat dosa. 
Merekalah yang harus melakukan hukuman bagi perempuan itu. 
Tentu saja tidak ada yang berhak melakukan hukum itu, sebab 
tidak ada yang sunyi dari dosa. Tetapi kalau sekiranya kekuasaan 
di Jerusalem pada masa itu tidak di tangan bangsa Rumawi, 
melainkan di tangan beliau sendii:i, tentu bukan itu sikap yang 
akan dilakukannya. 

Seketika ada orang Yahudi tertuduh berbuat zina di zaman 
Nabi Muhammad, dan telah cukup syarat-syarat untuk menjalan
kan hukuman, maka Nabi Muhammad menyuruh sendiri kepala
kepala Yahudi itu membaca dalam kitab Taurat apakah hukum
nya. Apa yang tertulis, itulah yang akan dijalankan. Maka ber
temulah ayat Taurat bahwa hukumannya ialah rejam. Maka 
dilakukanlah hukum rejam. . 

Hukuman ini jarang sekali dilakukan. Ketinggian Iman 
manusia di zarnan sahabat nabi, telah mendisiplin dirinya sendiri, 
untuk Hdak menyiarkan khabar-khabar busuk. Dan tidak ada 
empat orang beriman, yang akan sudi pergi mengintip-ngintip 
orang berbuat jahat. Ayat yang melarang mengintip-ngintip itu pun 
telah ada! Sebab itu, yang pernah kejadian hanyalah orang yang 
telah terlanjur berbuat zina itu datang sendiri kepada Rasulullah 
mengakui salahnya. "Aku telah binasa, ya Rasulullah!" 

"Binasa bagaimana?" Tanya nabi. 
"Aku telah binasa, hukumlah aku! Aku telah berbuat zinal" 
"Gila orang ini barangkali," kata nabi. 
"Aku bukan glla, ya Rasulullah! Aku sihat. Hukumlah aku, 

deralah dan rejamlah!" 
Kerana perkataannya itu sungguh-sungguh, dan sudah habis 

segala ikhtiar untuk memalingkannya dari hukuman, misalnya kata 
nabi: "Barangkali baru engkau cium saja," dan "Barangkali beltim 
sampai engkau lakukan," tetapi dia pun dengan sungguh-sungguh 
pula menjawab bahwa benar-benar dia telah bersalah, barulah 
dijatuhkan hukuman. Dan sampai matinya kerana rejam, ter
bayang kepuasan pada matanya. 
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Seorang perempuan datang sendi.ri mengakui kesalahan itu 
kepada Rasulullah. Demikian pula kejadiannya, diselidiki dan 
ditidakkan, tefapi dia mengaku juga. Dan memang kelihatanlah 
bahwa dia hamil. Maka selahir anaknya, disuruh dia menyusukan 
dahulu.'Setelah itu barulah direjam. 

Ayat ini akan tetaplah terlukis dalam Quran, sebagai suatu 
ayat suci dan mu.Ha. Meskipun belum akan dapat dilakukan di 
dalam masyarakat yang sudah seperti ini, namun jiwa yang ter
kandung di dalamnya akan tetaplah menjadi pedoman bagi kaum 
Muslimin, atau bagi peri-kemanusiaan seluruhnya. Kehormatan 
perempuan, dijaga, kesaksian palsu ditolak, khabar buruk jangan 
disiarkan. Empat saksi yang adil perlu dikemukakan. Dan orang 
yang beriman, janganlah merasa bangga jika menyaksikan dengan 
jelas terang, suatu perbuatan mesum dilakukan orang. Lebih baik 
hal itu didiamkan, disembunyikan, tidak disampaikan kepada 
hakim. 

Dan tekanan batin kerana terlanjur berbu.at dosa, sehingga 
datang sendiri mengakui kesalahan itu ke hadapan Rasulullah, 
adalah contoh yang setinggi-tingginya daripada darjat martabat 
Iman. 

Potong tangan. 

Hukuman mencuri ialah dipotong tangan. 
Kaum Muslimin yang belum mendalam selidiknya tentang 

ajaran ugamanya, minta supaya hari ini berdiri pemerintahan 
Islam, maka hari ini juga seluruh pencuri ditangkap dan dipotongi 
tangannya. Dan musuh Islam yang hanya mendcngar propaganda 
buruk tentang Islam, jika men.dengar orang menyebut Negara 
Islam, maka potong tangan itulah yang teringat olehnya lebih 
dahulu. Sehingga timbullah takutnya, dan timbullah tuduhan 
bahawa hukum Islam itu amat kejam. 
· Hukum potong tangan memang ada. Dan itu adalah hukuman 
maximum! Panjang lebar perkara ini telah dibicarakan oleh ahli
ahli fekah Islam.- Berapa jangka curian yang harus dilakukan 
potong tangan. Dan bila waktunya. 

Khalifah Omar pernah "menahan" hukum itu, jangan dilaku
kan dahulu, iaitu di waktu musim paceklik. Oran;; terpaksa men
curi, kerana tidak mak:m. 

Pernah kejadian beberapa orang budak yang diserahi oleh 
tuannya mengurus harta bendanya, khianat akan penyerahan itu 
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dan mencuri, temyata bahwa tuan yang empunya harta tidak 
mengurus makan minum orang-orang yang bersalah itu dengan 
beres. Maka berbaliklah hukum, bukan si pencuri yang dipotong 
tangan, melainkan yang empunya harta yang harus membuat 
perhitungan dengan hakim. • 

Lantaran perbuatan yang jelas dari kebijaksanaan Omar ini, 
pemerintahan Mam pun dapat mengambil kesan, bahwa bukan 
setiap waktu saja hukum demikian harus berlaku. Hakim Islam 
tidak hanya akan segera memotong tangan sebelum dilihatnya 
sebab-sebab yang lain. 

Kekusutan ekonomi amat erat pertaliannya dengan kejahat
an. Kewajiban memotong tangan · adalah kewajiban yang kedua. 
Adapun yang per!,ama, ialah usaha pemerintah memperbaiki peng
hidupan rakyat, mempertinggi pendidikannya, dan menunjukkan 
jalan berusaha. Hakim Islam harus tahu mana yang terpaksa 
mencuri kerana lapar dan mana yang mencuri kerana semata 
kejahatan. 

Hukum potong tangan mesti ada. Kalau hari ini dunia, kerana 
pengaruh peradaban Kristian yang menyambut dari Kode-Rumawi 
menolak hukum potong tangan itu, maka suatu waktu mereka 
mesti menenma. Menurut keterangan Mr. Yusuf Wibisono yang 
pernah menjadi utusan ke Moskow dari pemerintah kita, dia sendiri 
kecurian ballpen dari dalam sakunya. 

Bukankah di seluruh dunia hari ini dipropagandakan bah
wasanya di Rusia tidak ada lagi kejahatan, kerana ekonomi sudah 
beres. Tidak ada lagi pelacuran, pencurian clan lain-lain. Kalau 
keterangan itu sudah tidak dapat dibantah lagi, dan ekonomi serta 
penghidupan rakyat telah terjamin, pada ha! masih ada yang 
mencuri, apakah yang pantas hukumannya? 

Saya rasa, kalau diktator Stalin tahu bahwa seorang diplomat 
asing kecurian ballpen di Moskow, dan yang mencuri itu tertang
kap, saya rasa bukan pergelangan tangannya, melainkan lehemya 
yang akan dipotong! 

Hukuman itu akan tetap terlukis, dan edaran fikiran manusia 
pada suatu tempat, dan pengaruh zaman, belum boleh dijadikan 
ukuran untuk menghapuskan hukum yang termaktub daiam Kitab 
Suci. Kita sama menuju kepada masyarakat yang adil, kepada 
Keadilan Sosial, kepada pembahagian rezeki. Tetapi ilmu jiwa pun 
mengakui, bahwasanya ada beberapa sifat-sifat dan bentuk jiwa 
manusia yang tidak termakan oleh teori perbaikan ekonomi. Hanya 
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potong tangan yang dapat menjadi ubatnya. Suatu waktu, memo
tong • tangan seorang pencopet, lebih berfaedah buat mengurangi 
kejahatan copet dan curi yang telah bermaharajalela ini. Timbul 
golongan yang tidak suka lagi mencari rezeki dengan jalan halal, 
hanya semata-mata mencuri. Awasilah ballpenmu jika naik trem, 
dan awasi kantung serta dompetmu. Kadang-kadang menjalar 
kepada pencurian terompah di rnasjid. 

Bukan! Bukan semata-mata telah mencuri saja harus dipotong 
tangan. Banyak penyelidikan yang harus dilakukan lebih dahulu 
dan banyak pula sebab-musabab yang harus diketahui, dan 
memang ada satu waktu hakim harus melakukan potong tangan. 

Hukuman minum khamar. 

Dalam Isiam pun ada hukuman bagi orang yang mabuk 
lantaran minum khamar. Hukuman ini telah dilakukan di zaman 
nabi dan sahabai. 

Tetapi hukum ini tidak pula tertulis begitu, dan begitu pula 
dilakukan. Islam mempunyai perjalanan fikiran dalam hukum, 
yarig bernama Usul-fekah dan fekah, tempat memperedarkan 
'illat dan hukum. 

Seorang yang dengan sengaja meminum barang yang me
mabukkan'., lalu pergi ke muka orang banyak dalam keadaan 
mabuk, harus dihukum dengan dipukul sekian kali! 

Terjadi pertukaran fikiran di antara ulama Islam, apakah dera 
yang dilakukan kepada yang mabuk itu, suatu hukuman atau suatu 
"ajaran"? 

- Dalam fekah dibincang panjang lebar. Bahwasanya hukum 
itu, bukanlah suatu hukuman ,dengan erti "hudud", melainkan 
"ajaran", dengan erti "ta'zir"! 

Terdapat seorang mabuk di tengah jalan, lalu ditangkap. 
Belum boleh dihukum, melainkan diselidiki lebih dahulu. Mengapa 
dia mabuk? Tahukah dia bahwa yang diminumnya itu khamar yang 
memabukkan? A tau adakah dia dipaksa oleh orang lain meminum
nya? Atau apa~ah dia tertipu, diminumnya khamar, pada hal dia 
tidak tahu? 

Dihukumkah seorang yang minurn khamar sebanyak-banyak
nya lalu mabuk, semabuk-mabuknya, tetapi dia berbenam saja 
dalam kamarnya? 

Beribu jilid kitab fekah membicarakan hukum ini. Meskipun 
sebahagian besar tidak dapat dipakai lagi, tetapi dia ~udah menjadi 
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bukti bahwa fikiran sarjana-sarjana hukum dalam Islam, bukanlah 
terhenti begitu saja, melainkan berjalan dan menyelidikjuga. 

Hukum ta'zir ini akan tetap dipertahankan. Dan jika berdiri 
suatu Negara Islam di zaman sekarang, sebagai di Pakistan, namun 
ha! khamar ini akan tetap juga dibenci. Meskipun hukumannya 
belum akan dap'lt dipertahankan dan dilakukan sekarang, namun 
dia tetap jadi cita-cita. Negara Islam pun bukan tercapai dalam 
satu hari! 

Apatah lagi di zaman sekarang, kerana seluruh dunia ini 
dipengaruhi oleh peradaban Barat, dan kaum Muslimin sedang 
"kalah", maka peminum khamar yang dipandang satu kehinaan 
dalam Islam, oleh Barat dipandang satu kemegahan. Khamar 
beredar di mana-mana. Khamar tanda persahabatan, l(hamar 
tanda penghormatan, dan khamar bered&r dari bibir ke bibir 
ahli-ahli diplomatik. Setengahnya merasa dir:nya kurang harga, 
kalau dia tidak pandai meminum khamar. 

Di zaman Jepun, minum sakei adalah pembangkit keberanian. 
Akan pergi perang, haruslah minum sakei. Di Rusia, adalah 
Wodka menjadi pembangkit keberanian. Orang Arab di zaman 
Jahiliyah pun dengan khamar membangkit keberanian. Di Eropah 
khamar menjadi pemanaskan badan. 

Tetapi bagi orang yang beriman, khamarnya ialah ingatnya 
akan Tuhannya. Dia "mabuk" kerana cinta akan Tuhan. Dan dia 
bersedia mati syahid kerana mempertahankan kebenaran Tuhan. 

Bilamana umat Islam telah sadar akan ajaran ugamanya dan 
ketinggian ajaran itu, dia tidak lagi akan merasa bangga dan megah 
melanggar perintah Tuhannya. 

Hukum perompak. 

Perompak, penyamun, pembegal, penyekal, garung, semuanya 
adalah beberapa kalimat dalam erti yang satu, iaitu perusak 
keamanan umum. Demikian juga perompak lanun di lautan. 
Mereka memakai senjata lengkap dan mengadakan gerombolan 
dengan pimpinan teratur, untuk merusakkan keamanan. 

Di dalam Quran perbuatan mereka dinamai memerangi Allah 
dan rasulNya. Dan berusaha hendak merusak di bumi. 

"Sesungguhnya, lain tidak, yang akan jadi gal\Jaran bagi 
orang-orang yang memerangi Allah dan rasulNya dan berusaha 
hendak mennsmk di bumi, supaya dibunuh, atau disalibkan, atau 
dipt01tongi hmga\lrn dan kaki mereka, dengan berginjai, atau dibuang 

45 



dari buml. Demikianlah bagi mereka lkenAstaH di t!llunia dallll di 
akhirat akan beroleb azab siksa yang besar/' (Surat Al-Maidah. 
ayat 33). 

Terhadap kepada mereka, hendaklah dilakukan empat tingkat 
hukum: 

1. Bunuh terus. 
2. Salibkan di muka umum. 
3. Potong pergelangan tangannya dan kakinya dengan ber

ginjai (iaitu jika tangan kanan, hcndaklah bersama kaki 
kiri, danjika tangan kiri, hendaklah bersama kaki kanan). 

4. Dibuang. 

Hakim dapat menimbang, yang manakah hukuman itu harus 
didahulukan menurut berat dan riangannya sebab-sebab peng
garungan dan penyamunan atau lanun bajak laut itu. 

Memang, ini kesalahan yang lebih besar akibatnya daripada 
mencuri berkecil-kecil. Mereka memerangi Allah dan rasul, meng
hilangkan ketenteraman, mengusut perhubungan lalu-lintas, 
sehingga berhenti gerak kehidupan dan angkut mengangkut dari 
satu daerah ke daerah lain, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. 
Keuntungan yang halal dari rakyat, jatuh ke tangan mereka. 
Biasanya sangatlah kejam golongan ini, memandang ringan harta 
benda dan jiwa sesamanya manusia. Maksud-maksud untuk men
ciptakan keamanan dan pemed.ntahan yang teratur, menjadi ter
halang lantaran perbuatan mereka. Apatah lagi biasanya mereka 
mendirikan gerombolan yang kuat. 

Empat tingkat hukum. 
Bunuh terus! Boleh dipergunakan seketika angkatan polis aiau 

tentera datang menyerang terripat mereka, dan mereka masih 
melawan. Sebelum mereka tunduk dan angkat tangan, dan menye
rahkan senjata, namun mereka masih boleh ditembak. 

Jika mereka menyerah, lalu dihadapkan ke muka hakim, 
diselidiki satu persatu. Tentu ada biang keladinya. Kesalahan yang 
sangat berat, dapat dilakukan hukum dengan disalibkan di kayu 
palang sampai mati dan ditontonkan di hadapan orang ramai, 
sebagai kepala perompak yang berbahaya, kepala dan garung, atau 
kepala bajak laut. Di bawahnya tentu ada pengikut yang tertarik 
menjadi pengikut gerombolan itu kerana rakus dan nafsu jahat, 
dan loba akan harta yang tidak halal. Mereka ini adalah kaki
tanga.n daripada "pemimpin-pemimpin" garung yang memerangi 
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Allah dan rasul itu. Bagi mereka dapat dikenakan hukum potong 
tangan dan kaki dengan berginjai itu. 

Hukum keempat adalah hukuman buang negeri. Mengapa ada 
hukurnan begini? 

Kadang-kadang terjadilah suatu gerombolan dengan maksud 
yang disangkanya baik, iaitu memandang kesalahan-kesalahan 
yang ada pada jalan pemerintahan. Lalu didirikannya barisan• 
barisan sendiri, dengan maksud hendak menggulingkan pemerin
tah yang sah itu. Mereka turut campur tangan dalam gerombolan, 
kerana menyangka itulah jalan satu-satunya yang baik. Tetapi 
setelah diselidiki satu persatu di muka hakim, ternyata bahwa 
mereka tidak ikut menumpah darah, atau belum ikut. Mereka 
berjuang dibawa oleh satu cita-cita. Orang-orang seperti ini boleh 
diasingkan, setelah jelas tidak campur dalam perkara darah.· Atau, 
setelah habis menjalani hukuman kriminil, bolch dibuang terus. 

Hukuman seperti ini, terasalah amat pentingnya setelah kita 
mendirikan negara. Suatu waktu kekuasaan negara perlu diserah-
kan ke tangan tentera dan kehakiman tentera. . 

Sikap yang cepat dan jitu, diikuti oleh yang pada lahirnya 
kejam, harus dilakukan sewaktu-waktu, untuk memulangkan 
kemegahan pemerintahan. Kerana kalau kemegahan pemerint8.{l.an 
tidak ada lagi, maka kekuasaannya atas orang banyak menjadi 
hilang, dan akan timbul kekacauan yang tidak berhenti-henti. 

*** 
Jiwa bayar jiwa. 

Hukum qisas, iaitu jiwa bayar jiwa, perlulah pada pemerin
tahan yang teratur. Dan Islam dengan sangat mempertahankan 
kehormatan hidup dan nilai harga nyawa. Tatka!a Nabi Muham
mad s.a.w. telah melakukan penaklukan atas negeri Mekah, 
maka segala kesalahan yang timbul dan pertentangan selama ini, 
baik kepada dirinya sendiri atau terhadap kepada penyiaran Islam, 
dengan terang-terang diberinya maaf di hadapan orang ramai. 
Kesam dan dendam haruslah dihabisi. Perjuangan terjadi selama 
ini, adalah kerana berlainan keyakinan. Ka.um Quraish melawan
nya adalah kerana mempertahankan keyakinan. Sekarang mereka 
telah kalah, dan. Islam telah menang. Segala pertentangan lantaran 
keyakinan itu di habisi. Beliau maafkan. Dan beliau maafkan juga 
pertumpahan darah dalam perang. Pamannya sendiri Hamzah mati 
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terbunuh dalam peperangan Uhud, dan budak Habshi yang ber
nama W ahshi, yang membunulr Hamzah dalam perang itu tidak 
dituntutnya. Mati, membunuh·dan terbunuh, sudahlah adat dalam 
peperangan. Tetapi satu perkara tidaklah sanggup beliau me
maafkan iaitu hutangjiwa. 

Hutang darah kerana pembunuhan di luar perang. 
"Yang mula-mula sckali akan ditanya Tuhan Allah di lluui 

kiamat esok, ialah perkara darah." (Had is). 
Sebab itu, jika terjadi pembunuhan, kehakiman Islam harus 

menyelesaikan perkara itu. Setelah terang seterang-terangnya, 
maka hakim menjadi wakil daripada wali yang mati menuntutkan 
belanya. Si pembunuh mesti dibunuh pula. Kecuali kalau keluarga 
si mati minta ganti kerugian saja. Maka ganti kerugian itu pun di 
kimat. 

Hutang hidung pun harus dibayar hidung. Dipukul hidung 
orang hingga copot, maka hidung orang yang memukul itu pun 
harus dicopotkan pula. 

Yang menarik hati dalam peraturan Islam tentang qisas ini, 
iaitu adanya diat. laitu dengan ganti nyawa. Maka dapatlah hakim 
menyelidik sebab-sebab terjadi pembunuhan, dan dapat pula me
lapangkan bagi perdamaian kedua pihak, supaya dendam kesumat 
jangan terjadi di antara kedua belah pihak, sampai turun temurun. 
Demikianjuga terhadap anak kecil yang belum dewasa, membunuh 
orang besar. Sehingga pada pendapat hakim, belumlah patut di
bayarnya dengan jiwanya. Maka waktu itu bolehlah diat. 

Dan membunuh dengan tidak sengaja, didenda dengan me
merdekakan budak. Sebab zaman sekarang budak tak ada lagi, 
hakim boleh memakai ijtihadnya, apa yang akan gantinya. Sebab 
hikmat mengganti dengan memerdekakan budak, adalah mengem
balikan kemerdekaan seorang sesama manusia yang telah kurang 
nilai hidupnya lantaran diperbudak. Kemerdekaan seorang budak, 
adalah menambah jumlah orang merdeka. 

Apatah salahnya misalnya, jika hakim menghukum orang yang 
membunuh dengan tidak sengaja itu, supaya dia menjamin sekolah 
anak orang yang terbunuh itu, sejak kecilnya sampai tamatnya, 
sampai dia sanggup hidup sendiri. Sejak sekolah rendah, sampai 
menengah dan sampai sekolah tinggi. 

Yang lebih menarik hati pula, dalam perkara bayaran jiwa ini, 
sudah ditentukan dalam Hukum Islam tidak berbeza di antara 
warganegara yang Islam dengan yang tidak Islam. Jika seorang 
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Nasrani dibunuh dengan sengaja oleh seorang Muslim, dan peme
rintahan ialah pemerintahan Islam, maka pemerintahan itu wajib 
juga melakukan qisas sebagai di antara sesama Muslim. 

Setelah menilik segala peraturan hukum ini, cubalah tuan 
renungkan. Bagaimana seorang Muslim akan dii.pat memikirkan 
memisahkan ugama dengan negara? 

Mendirikan negara wajib. Begitu menurut hukum Islam. 
Supaya melindungi jiwa umat, membela darahnya, menjaga ke
amanannya, menghukum yang bersalah, mengatur masyarakatnya. 
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SU.SAT :HAJR'll'A DAJL/-lJVU ISJL/i!Jo/tl 

Sekarang sampai kita pada b:ihagi;m yang te~rp,)nting, haha
gian harta benda, atau yang dinamai sia:;at ekonomi , lalam hlam. 

Ugama Islam tidak memungkiri pentingny:.i, h;:i..rta. bend,i di 
dalam kehidupan. Segala amal d:,m o,ia.h,1, tidakfo.li dapat difan
carkan kalau tidak dengan harta bend;:; .. IR:1.ikun-rukun dan perintah 
ugama, tidak dapat dijalanlcan lrnlal! rid:.ik deng.u, :urt2. benda .. 
Sembahyang, mesti berpakaian dan bernla:,;, b,•;r~cjadah, ber
masjid dan surau yang teratur, pun senmanya adaJali barta bern:!,L 
Puasa bulan Ramadhan .. hanya sh,ng hari ,;;tja. 1.Vt\aiam boleh 
digunakan untuk beribadat! Tetapi dabm prnlctik, ibadat, tidak 
dapat dijalankan, kalau persediaan tiJak .ada. Zal,aU Yah, i.tufah 
harta benda. Naik Haji, tidak dapat dibngsunglum /cdm1 tidak ada 
harta benda. 

Sebab itu seonmg Muslim barnlah dapat mdrngkapkan surnh 
ugama dan meninggalkan larangan, kalau hidupnya subur dan 
makmur. Usaha dan tiaga, bercucuk 1·anam d:11:1 tnakan upah, 
semuanya dihasung dan diperintah, ~r•p;;ya ada. harta. Kerana 
dengan hartalah akan ditegakkan ugama. lvfasjid yang buruk, 
surau yang lapuk adalah alamat dari kemiskinaH penduduk 
kampung yang empnnya masjid clan surau itu. Tuh,rn indah dan 
suka akan keindahan. Tuhan lebih senang, dan hJ.ri! sendiri pun 
lebih senang, kalau dapat beribadat di tempat yang bersih dan 
indah. 

Ugama Islam tidak akan d'apat teg:1k, dan tiuL:,k akan sem
purna tegak, kalau tidak diperjuangkan (jihad). ,fan jihad itu, 
memakan ongkos. Jihad dengan "air hxdah" :;aja a.rJ.alah bicarn. 
yang kosong. Sebab itu ditegaskan: "]B;erjjiITT1l!lldtl1,;lh itll~llllgan hitn1ii 
bendamu danjiwa ragamu, paditjallllilfll A!Rl!1!hi." (Surat Taubat, ayat 
41). 

Perjuangan menegakkan ugama dengan harta benda dan jiwa 
itu, disebut oleh Tuhan, adalah suatu pemiagaan yang besar 
untungnya, iaitu melepaskan diri daripada siksaan .. (Surat Saaf, 
ayat 11). 

Jadi nyatalah bahwa harta benda itu perlu. lPerlu sangat. 
Orang Islam supaya kaya raya, kerana dengan kekayaan itulah di.a 

50 



akan dapat mempertinggi kemuliaan budinya, kebudayaannya, 
keugamaannya, dan pembangunannya. Dan sebagai dahulu telah 
kita nyatakan, adalah fakir dan kemiskinan itu pintu kepada kufur. 

Tetapi dalam beberapa ayat dijelaskan lagi, bahwasanya harta 
benda itu adalah alat, bukan tujuan. Wa111ilah, bukan ghayaht Yang 
sebenarnya tujuan ialah Ingat akan Tuhan, dan menuju redha 
Tuhan, dan menegakkanjalan Tuhan (Sabilillah). 

Jangan sampai alat itu dijadikan tujuan. Jangan sampai ke
cintaan kepada harta benda, menjadikan lalai daripada ingat akan 
Allah: 

'6Wahai orang-orang yang beriman! Janganlnh melalaiksn 
akan kamu lluu1a bendamu dan pihakmu, daripada mengingat 
Allah. Dan barang siapa yang berbuafdemikian, itulah orang yang 
mgt" (Munafiqun, ayat9). 

Alangkah mendalamnya jiwa ekonomi yang terkaridung dalam 
ayat ini. Rupanya lalai menuju kemuliaan jalan Tuhan, kerana di
rintang oleh mengumpulkan harta benda itu sendiri, bukanlah 
keuntungan, melainkan kerugian. Menghitung kerugian itu bukan
lah di pangkal, melainkan di hujung, Terkencongnya periketna
nusiaan, daripada memandang harta sebagai alat, kepada harta 
sebagai tujuan, yang menimbulkan perlumbaan pcrebutan rezeki 
dan jajahan, menimbulkan perlumbaan perebutan rezeki dan 
jajahan, menimbulkan k.hizit dengki dan iri di antara bangsa
bangsa, menyebabkan hilangnya keamanan, dan senantiasa dunia 
diancam peperangan, adalah setelah harta jadi tujuan, bukan jadi 
alat. 

"Anak lket'l,nrnmm dim harta benda itu, adalah perhiasan hidup 
di dmda." (Al-kahfi, ayat 47). 

Maka perhiasan hidup itulah, kadang-kadarig yang menimbul
kan egoisme, (mementingkan diri sendiri), sehingga kerap lupa 
kepentingan yang lebih umum. Pada hal tidaklah mungkin men
dirikan dan membina kepentingan diri itu, kalau tidak ada pula 
manusia lain. Maka tepatlah apa yang pernah disabdakan nabi: 
"Anak-lilll!ak nh11 mel!11imb1.nlllum penyakit pengecut, dan penyakit 
bakhil." (Hadis). 

Olch sebab itu dijelaskan lagi di ayat yang iain: "Lain tidak, 
harltlli bel!lldsm1U1 &am a111m1k-,11mmkmu itu., hanyalah fitnah belaka." 
(Al-Anfal 28). 

Maka diberilah peringatan, bagaimana sebetulnya kedudukan 
harta dan siapa puny a. 
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Kata setengah faham, narta benda itu adab.h kepu111yaan 
bersama. Tetapi kata Qurnn, harta benda itu ada!ah kepunyaan 
Allah, {Maal ul Lah). Dan manu::;ia i:.dalah menjadi khalifah, 
tegasnya menjadi wakil untuk memelihara barti. benda it.u. 

"Berimanlalin lkepada Allllaalhi 1&mrn 1r£flillllllll, 1m1iJm 1mufr'Jkahkiimlli!!llii 
daripada apa yang lkami jadiilk1m Urn.mill! mceuJlUadii lklrn:mlili[aulln Jlllad2m1ya. n 
(Al-Hadid, 7). 

''Dan berikannli111lli lkep11ulla1 meli'eRm, allmrn]lD!J11db l}liimlflflffl Alttll!lbi yiiITTJg 
kami datanglkan :kepml!111 lkamu." (Surat An-Nur, ayat JJ). 

Dalam segala keterangan yang klah terdahulu, tuan Mah 
dapat mengetahui bahwasanya ajaran hlam itu !ebih dahu1.u di
masukkan ke dalam dasar jiwa. Setehd1 duduk dalam dasar iiwa, 
barulah diikuti dengan pe;~aturan y,rng dapat dija.la.nk:.1:r1. 

Oleh kerana harta benda itu p:u!a hakilrntn bukan kita 
sendiri yang empunya dan bulrnn pu,a masyarak ti., melai.nkan 
harta Allah sendiri yang disernhkan kepada rn:1'.:yarak«t mm111,,;ia 
mengaturnya sebaik-baiknya, dengan pen uh lu::1 th Lin, sehingsa 
masyarakat rr.endapat dan perseornng:1n pun rnenrfapat pu(a, ,:nak:1 
tertanamlah dalil.m perasaan ,;eorang !Vlllslim yang 5ejati b.hwa 
harta itu hanyalah pinjaman Tuhan. D'ia tidak hol.eh mengua~ai 
atau melek1:tkan ice dalam hati.ny:.1,. [)1:1 bdak l:1oleli. herjiwa k,,.,:ii( 
bakhil. Dia mesti melawan instinci (;t('.i;iginan.) nwm.punya1 itn 
kerana bukan dia yang em pun ya. 

Ketika pada suatu hari Ra:,ulull:d1 cnen1.1,aj,1k ::.,1k1bat-saha.t1al:
·nya bergotong-royong dengan harta bf-nd:1 yang ad 1 ,t:.1l•un tangan 
nya, untuk perbelanjaan peperangan, rn:1k;1 adalah ,fabm kalangan 

· sahabat itu, iaitu A bu Bakar sendiri, rrn:rnbcf'ikan '.;egenap ke
kayaannya. Rasulu!lah bertanya_ kepadanya: "VV,i.hai Abu Bakar, 
mengapa semuanya'? Apa lagi yang akan tinggaI d:1/am tangan
mu ?" 

Abu Bakar menjawab: "Masih ad:., ya Ril:;ulullah! Acfa lagi 
kekayaan yang tidak akan hilang .. hilang selarnanya dari hatiku, 
iaitu Allah dan rasulNya!" 

Begitu besar pengaruh ini, sehinggu. Sa'ad bin Ab: Waqash, 
dalam sakitnya • yang amat sangat, ingin hemlak mewasiatkan 
seluruh harta bendanya. Maka Rasulullah jua yang melarnng;. 
Jangan! Jangan sebanyak itu, sepertiga saja pun cukuplah, itupun 
sudah banyak. Kerana kalau engkau tinggalkan anakmu dengan 
persediaan, lebih baik juga daripada mereka engkau tingga!kan 
m·enjadi peminta-minta. (Hadis). 



Beliau sendiri, Rasulullah s.a.w., seketika telah rnerasai sakit 
akan mati, setelah tersadar dari pengsannya, lekas-lekas rnernberi
tahu kepada keluarganya, bahwa ada lagi harta sirnpanannya enarn 
dinar. Maka diperintahkannya kepada keluarganya supaya harta 
itu lekas-lekas disedekahkan kepada yang bethak menerirna. 
Setelah memberikan wasiat itu, beliau pun pengsan pula. Dan 
setelah tersadar kembali, beliau bertanya pula: "Sudahkah harta 
benda itu dibahagi-bahagikan? Apakahyang kamu perbuat dengan 
dinar emas itu? Sudahkah dibahagi-bahagikan?" Rupanya, oleh 
kerana mereka masih repot menyelenggarakan beliau, belumlah 
dibahagikan harta itu. Lalu beliau ambil kembali dan diletakkan
nya di atas telapak tangannya, seraya bersabda: "Bagaimanalah 
penjawaban Muhammad di hadapan Tuhannya, kalau harta ini 
masih dipunyainya? Lalu diserahkannya kembali dan disuruhnya 
bahagi-bahagikan. Setelah nyata terbahagi, barulah hati beliau 
senang. Oleh sebab itu, setelah beliau wafat, tidaklah ada harta 
benda yang akan diwariskannya kepada anak perempuannya, 
Fatimah yang hanya tinggal satu. Harta ada dalam Baitul Maal, 
tapi kepunyaan negara. Anak perempuan yang dicintai itu mulanya 
menyangka bahwa dia akan mendapat. Tetapi Abu Bakar yang 
memegang teguh akan sari ajaran junjungannya, tidaklah dapat 
memberikan harta itu, kerana harta kepunyaan ayahnya sendiri, 
tidaklah ada! 

Jadi, adalah sari ajaran nabi itu, bukan semata-mata teori, 
melainkan beliau sendiri menjalankannya dan mengalir dalam 
hidupnya. 

Tetapi sungguhpun dcmikian, pandangan Islam terhadap 
kepada harta, bukanlah bererti bahwa undang-undang yang umum 
untuk menjadi pedoman masyarakat tidak ditinggalkan. 

Kalau ajaran pertama, bahwasanya harta itu adalah kepunya
an Allah, bukan kepunyaan bersama dan bukan kepunyaan sendiri, 
telah diterima, mudahlah mengatur pembahagian, hak dan ke
wajibannya. 

Milik perseor1mgan. 

Setelah jelas bahwa harta itu Allah sebenarnya yang punya, 
dan setelah ditanamkan didikan, jangan memandang harta sebagai 
tujuan hidup, mudahlah membolehkan timbulnya milik perse
orangll,_n. Kerana milik perseorangan itu hanya pada lahir saja. 
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Sewaktu-waktu, kerana beberapa sebab, pemerintahan negara 
berhak mengambil dan mencabutnya kembali. 

Milik · perseorangan boleh timbul lantaran beberapa syarat, 
yang kelak akan diterangkan. Dan orang berhak memelihara dan 
menjaga milik perseorangannya itu daripada dicuri, dirampas, 
ditipu oleh orang lain. Dia berhak mempertahankan haknya. 
Bahkan dia wajib mempertahankan haknya. Demikian pula si 
empunya milik berhak pula menjual, menggadaikan, memper
sewakan, menghadiahkan, mendermakan dan mewariskan. Semua
nya dalam lingkungan undang-undang yang tentu. 

Laki-!aki berhak atas hartanya dan perempuan pun berhak 
pula. 

"Bagi laki-lalk:i ada hak pemhahagiim atas ha~n lll.sabanya dan 
bagi perempuan pun ada balk pembahagian atas lbiasH usahanya." 
(An-Nisa', 32). 

"Dan berikanlah kep11ulla analk-analk yadm 1111kairn hartanya, dan 
jan~an dlpertukarkan yang buruk dengan yang baak." (An-Nisa', 
ayat 2). 

Keras sekali perlindungan yang diberikan Tuhan, dengan 
penjagaan pemerintah yang teratur, supaya harta benda kepunyaan 
perseorangan itu jangan diganggu gugat. Itu adalah hak. luhurnya. 
Untuk melihat rahsia kerasnya hukurn potong tangan, janganlah 
dari segi potongnya, melainkan dari segi hak sakti si empunya, yang 
telah mencurahkan keringat, setiap waktu dan masa, mengumpul 
berdikit-dikit. Keluar dari rumah pagi-pagi, menghabiskan tenaga. 
Tiba-tiba dicuri begitu saja. Pantaslah dipotong tangan si pen-· 
curi itu. 

Merompak dan menyamun, menggarung harta orang, mem
bajak lanun, sudah ada hukumannya. Menganiaya, mengemuka
kan dakwaan palsu, semuanya terancam hukuman. Dengan me
makai pengaruh kekerasan saja hendak memindahkan hak milik 
seorang ke tangan kita, tidaklah dihalalkan oleh syara'. Kerana 
segan dan terpaksa, dia berikan juga. Itupun belum ten tu halalnya. 
"Tidaklah halal bagi seseorang, iluu1a temam1ya, meiai.nkal!ll darn 
sesuci-suci hatinya." (Hadis). 

"Tiap-tiap orang Muslim terhadap 1mmg MIUlsiim, lharnm 
darahnya, kehormatannya dan hartanya." (Hadis). 

Harta itu berhak pula dia mewariskannya kepada warisnya 
yang telah ditentukan oleh ugama Islam, dengan pembahagian 
yang telah jelas tertulis. Dan dia pun berhak pula mewasiatkan 
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sampai sepertiga jumlah harta yang akan ditinggalkan itu kepada 
kaum keluarga yang bukan waris. Ketentuan waris-waris dan 
pusaka itu telah ada ilmunya yang tersendiri dalam hukum Islam, 
iaitu Faraidh. 

Dalam keterangan buku pertama telah kita jelaskan. Menen
tukan hak milik perseorangan itulah yang adil. Kepayahan mesti 
berupah, dan itulah keinginan asli manusia. Meniadakan ini, 
adalah mengurangi kegiatan manusia untuk berusaha. Ajaran 
Marx yang terlalu "bermimpi" dan terlalu "Utopian" terhadap hak 
perseorangan ini, kemudiannya tcrpaksa diubah dan dikembalikan 
kepada garis hidup yang sebenarnya. Dalam undang-undar:i.g dari 
Rusia telah diakui hak perseorangan <lan warisan. 

"Hendak mempunyai untuk sendiri," adalah tabiat yang tidak 
dapat dikikis. "Cinta menurunkan kepada anak," adalah tabiat 
asli, yang bukan saja ada pada manusia, sedang binatang pun ada 
tabiat demikian. Keinginan ini bukan dibunuh, kerana tidak 
mungkin, melainkan disalurkan. 

Bagaimanapun besar keinginan "revolusi" hendak meniada
kan milik perseorangan yang telah berusia beribu-ribu tahun itu, 
namun dia hanya akan berhasil, kalau sekiranya dari jenis manusia 
itu dikikis apa yang bernama kemanusiaan. 

Meskipun diperbuat suatu aturan meniadakan milik per
seorangan, maka peraturan itu tidaklah akan diterima dengan rela. 
Hanya kekerasan diktator yang akan dapat menjamin berlakunya , 
aturan itu sementara waktu. Sebab diktatur, atau diktator tidak 
senantiasa dapat dijamin kekuatannya. Belum ada diktatuur atau 
diktator yang tahan lama. 

Sumber harta. 

Sete!ah diadakan hak buat mempunyai harta, kerana tidak 
dapat clibunuh instinct manusia buat memiliki, maka diberilah 
beberapa aturan bagaimana jalan-jalan buat mencapai harta itu. 
Sebagai juga diadakan aturan, ke mana harta itu harus dibelanja
kan, sehingga kekayaan jangan sampai merusak dan merugikan 
masyarakat bersama. 

Mula-mula sekaJi ditetapkan bahwasanya penguasaan se
seorang atas harta benda, hendaklah mendapat pengakuan dari
pada shar'i, (pemerintah). Shar'i, atau pemerintahlah pada 
hakikatnya yang menguasai harta dan memberikan kepada 
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manusia menurut tertibnya. Kerana pada hakikatnya, sebagaimana 
yang di atas diterangkan, harta itu kepunyaan Allah, dan masya
rakat menjadi wakil Allah, memelihara harta itu. Pemerintahan 
dilantik oleh masyarakat tadi, buat mengatur dan menyusun, 
membahagi dengan adil. , 

Sebab-sebab buat mencapai keizinan itu, ialah uSRha. Seorang 
tidak akan dibcri iz,in oleh pemerintah mempunyai, kalau bukan 
dari usahanya. "Dan tidaklah manusia ak1m mendapat, melain
kan dari hasil usahanya." (Surat An-Najm, 39). 

"Bagi mereka pembahagian, lantaran llrnsii merelka." 
(Baqarah, 202). 

Sumber-sumber usaha itu ialah: 

I. Berburu dun mengail. 

Usaha yang berkehendak kepada tenaga badan, yang telah 
diwarisi sejak adanya masyarakat manusia, yang diwarisi sampai 
sekarang ini. Usaha penangkapan ikan di zaman sekarang telah 
kian lama kian maju, sehingga mengeluarkan produksi yang besar. 
Termasuk juga dalamnya usaha mengeluarkan permata laut; 
mutiara, lokan, merjan, bunga karang, akar bahar dan lain-lain. 
Demikian juga usaha perburuan di rimba, mencari kulit binatang 
buas, kulit buaya, biawak, bulu burung dll. 

Maka hasil perburuan dan perikanan itu boleh dipunyai oleh 
perseorangan. 

2. Pertanian. 

Tanah mat:, rimba belukar semak yang subur itu, kalau belum 
ada yang mengusahakan, maka barang siapa yang lebih dahulu 
mengusahakan tanah itu, dialah yang berhak rnewilayahi tanah itu 
dan mengusahakannya dan mengambil hasilnya. 

Menurut hukum Islam, tanah mati yang dipancang dan 
dirambah oleh seseorang, haruslah diusahakannya dalam masa tigrc\'. 
tahun. Kalau sampai tiga tahun, walaupun tanah itu telah di
rombaknya, Setapi tidak juga diusahakannya, maka tanggallah hak 
wilayah yang diberikan kepadanya. Pemerintah boleh mencabut 
dari tangannya, memberikan pula kepada yang lain. Menurut 
Hadis: "Kekuasaan tanah adalah di tangan Allah dan rasul, 
kemudian itu barulah untuk kamu. Maka lbarang siapa yang 
menghidupkan tanah mati, bolehlah itu baginya. Bagi orang yang 



memancang, ti,Jak lebih kekuasaannya daripada tiga tahun." 
(Hadis). 

Dapatlah kita sekarang menyesali dasar peraturan kontrak 
yang diperbuat dengan kaum kapitalis asing yang memajak tanah
tanah kita di zaman jajahan (tanah consessie), yang memancang 
dan mewiiayahi tanah, tetapi ditinggalkan kosong sekian tahun 
lamanya, sampai 15 tahun. Sehingga pemerintah yang memberi
kall hak konsesi itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi, kerana diikat 
oleh kontrak. 

3. Mell"lgdmukan periiiendaharaam bumi (Rikaz). 

Pada usul-asalnya hukum rikaz ini, ialah jika seorang men
dapat satu sirnpanan bumi, misalnya barang-barang kuno yang 
terpendam, baik emas atau barang-barang bersejarah. Empat 
perlima daripada hasil pembongkaran itu menjadi milik dari si 
pembongkar, clan seperlima wajib diserahkannya kepada negara. 
Atau negara boleh membeli barang itu kepadanya, dengan harga 
em pat perlima daripada taksiran pa tut. 

Tentu saja setelah dunia bertambah maju, pembongkaran 
bumi seperti itu telah termasuk barang yang jarang kejadian 
meskipun hukumnya tidak berubah. Tetapi kelanjutan ilmu penge
tahuan manusia Lelah menimbulkan pertambangan. 

Sekarang timbullah edaran ijtihad clalam kalangan ahli hukum 
Islam. Termasuk kepada yang manakah hasil tambang? Misalnya 
batu-bara? Minyak tanah, besi dan lain-lain? 

Di sini berlakulah hukum qias. Harns dikiaskan ke mana yang 
lebih dekat. Kalau dikiaskan kepada pembongkaran harta ter
pendam, maka seperlima hasilnya untuk pemerintah, dan empat 
perlima untuk pengasaha. 

Akibatnya ialah tumbuhnya kapitalisme. 
Atau d,.::kat kepada barang keperluan masyarakat sehari

hari. Kerana dalam hukum Islam ditentukan tiga macam yang 
tidak boleh dimiliki oleh perseorangan, melainkan menjadi hak
milik masyarakat, iaitu air, a.pi dan padang tempat menggembala
kan tcmak. 

Batu bara clan minyak tanah (bensin, aspal, minyak tanah 
dll.), nampaknya menjadi keperluan bersama, untuk pengangkufan 
bersama dan pertahanan bersama. Kalau dikiaskan kepada api, air 
dan padang gembala, maka haruslah semuanya di nasionalisasi 
oleh n~gara. 
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4. Rampasan perang. 

Sudah menjadi undang-undang hukum intemasional, 
bahwasanya tentera yang menang diberi hak merampas dan me
nguasai harta benda dari bangsa yang kalah. Meskipun undang
undang itu akhimya di perbaiki, tatkala yang perang hanya tentera 
sama tentera, namun dengan taktik perang cara baru, iaitu perang 
totaal, teranglah bahwa yang berperang itu bangsa dengan bangsa. 
Dan seluruh rakyat yang diserang pada hakikatnya ialah seldadu 
juga. 

Bangsa yarrg kalah boleh diperbudak, dikerahkan untuk men
jadi alat perang, setelah ditawan, dan hartanya menjadi milik yang 
menang. Harta benda yang diambil oleh segala orang perang, 
dikumpulkan dan didaftarkan. Empat perlima boleh dipunyai oleh 
yang mengambil dan seperlima diserahkan kepada komando ter
tinggi. Kerana kelak akan digunakan pula, bukan untuk ongkos 
pelanjutan perang, tetapi untuk fakir miskin dan anak yatim dan 
orang-orang yang terlantar. (Sampai sekarang dijadikan pantang 
oleh bangsa-bangsa sopan mempergunalcan harta rampasan perang 
itu buat melanjutkan perang. Meskipun hanya dalam tulisan 
kadang-kadang). 

5. Upah mengupab dan uumlba meirclka. 
Orang boleh mencari hasil usaha dari mengupah (majikan), 

dan boleh pula dari menerima upah (memburuh). 
Quran menghasung manusia berusaha dan bekerja. 
"Katakan Muhammad! Bekerjalah, &ikalll vliHl.llnat «»Reh Allllalh 

hasil kerjamu itu, dan o!eh rasuff dim IJJlieh orang yimtl;', bernma1111 .. " 
(Taubat, ayat 106). 

"Mengembarahuh di atns llumipall'&llll lbnami dan llllmlk:arrnUab dad,. 
pi,.da rezekinya," (Surat Al-Mulk 1~). 

Nabi Muham::nad s.a.w. sangat sekali suka dan menghargai 
tinggi tangan yang berusaha. "ltullaah hmig11in yang dkilntan All!ah 
dan rasul." (hadis). 

"Barang 1dapa yallllg meirasn pemd, lk~~irlllmu lbicrnr,1alhlw1 dad ibrJJmlh 
tangannya setelah, hari petang, fortiedilllilalrn 11mp1U.!m111m Tl!Ullnan lhu.nt 
dia." (Hadis). 

"Allah suka kepada hambanyau ;pmg ada IP"ern1>ah:mam .. " 
(Hadis). 

"Tidaklah memakan seseorang akan makamm, ymng terfobUb. 
baik daripada bekas basil usaha tangamiya." (Hadis). 
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Membuka perusahaan besar, juga amal yang terpuji. Meneri
ma upah pada perusahaan orang lain, pun tidak kurang terpuji
nya. Majikan terpuji, kerana selain dari dia berusaha untuk 
dirinya, dia pun membukti perusahaan buat pintu rezeki orang 
lain. Buruh terpuji kerana ada mata usahanya. 'Dia tidak meng
anggur. 

Keduanya diwajibkan berusaha mempertinggi mutu pekerjaan 
dan hasil usaha: "Allah s1U1ka sekali, jika ses~orzng mengerjakan 
sesuatu. pekerjaan, lalu klim lama kian di perbaiklnya mutunya." 
(Hadis). 

Sebelum mengatur masyarakat lebih sempurna dengan aturan 
tertulis sebagai undang-undang negara, lebih dahulu diadakan 
undang-undang untuk menjaga batin. Kerana walaupun indah 
undang-undang tertulis, kalau batin tidak tunduk, namun akhir
nya mesti melawan. 

Menurut hadis: "Ada tiga orang yang m~njadi musuhku di hari 
ki.amat: Orang yang berjanji dengan daku, lalu mungkb: akan 
jaajinya. Oumg yang memperju.al bel.ikan manusla merdeka dan 
dlimakamuya harga manmi.:ia merdeka yang dljualnya ltu. Orang 
yi.mg mengup!lllrn pekerja, dam pekerja itu telah membereskan pe
kerjaumnya, aietapi gajinys t£1k dibayar." (Hadis Kudsi). 

Ketiganya :nemproklamasikan permusuhan terhadap Tuhan. 
Permusuhan tentu membawa peperangan. Siapkah yang akan 
menang? 

Kemudian diwajibkan pula membayar upah buruh dengan 
selekas-lekasnya. bgatlah bahwasanya seketika dia bekerja itu dia 
telah merancang-rnncang dalam fikirannya, akan dipengapakan
nyakah upah yang akan diterimanya itu?. "Berikan upah bnruhmu 
sebelum kernng keringabuym." 

Cepatnya upah diberikan adalah menimbulkan kegembiraan 
bekerja, dan membuka fikiran untuk memperhal:is hasil pekerjaan. 
Pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan gembira, merugikan 
kepada kedua pihak. Si buruh mendapat nama tidak baik, dan si 
pengupah merasa tidak puas. 

Broker, pembujuk pekerja dan pengupah, yang µiengambil 
untung dari kcdua pihak, sangat dicela oleh Islam. Dia katanya 
menjadi orang perantaraan, tetapi dia mendapat wang senang dari 
kedua pihak. lni melanggar akan jiwa Islam, yang tidak menyukai 
orang -dapat hasil, tetapi bukan dari usahanya. -
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Dengan begitu, bukan bererti bahwa Islam menghalang jika 
sekiranya kedua belah pihak membuat janji (kontrak) yang diteken 
berdua, dengan senang sama senang. Dan bukan bererti pula 
bahwa negara atau pemerintah tidak diberi leluasa membuat 
undang-undang buat melindungi buruh, atau melindungi peng
upah. Persatuan buruh dan pengupah dalam lindungan negara 
terjauh daripada rasa pertentangan kelas. Kepada usaha itu ber
gantung hidup k,;duanya. Mundur perusahaan, terlantarlah hidup 
keduanya. j3uruh bukan budak, dan majikan bukan tuan! 

Memang! Islam mengakui hak perseorangan, mengakui hale 
berusaha:. Tetapi garis-garisnya sudah ditentukan. Sebab, kalau 
sekiranya si pengupah mungkir akan janjinya di hadapan buruh
nya, di hadapan negara dan di hadapan Tuhan, pemerintah berhak 
merampas usaha itu, sebab - sebagai diterangka.n di atas tadi, -
yang empunya harta itu semuanya ialah Tuhan! Dan masyarakat 
menjadi pengaturnya. 

Dan adanya keizinan hak perseorangan bukan pula bererti 
bahwa negara tidak berhak mendirikan usaha sendiri. 

'Suatu contoh sosialisasi yang mcngagumkan. 

Dalam tahun 1935 di Mesir atas anjuran seorang pemimpin 
muda bernama Ahmad Husain, dikumpulkanlah dari seluruh 
rakyat Mesir yang 14 milion, wang masing-masing satu pister. 
Gunanya ialah buat mendirikan sebuah kilang kopiah tarbush, 
untuk melepaskan salah satu cabang usaha rakyat Mesir daripada 
pengaruh kopiah buatan luar negeri (biasanya dari Itali dan 
Yugoslavia). Maka dengan amat bersemangat, dcngan bantuan 
student-student Sekolah Tinggi dan orang-orang terkemuka, di
adakanlah propaganda besar-besaran kepada rakyat. Orang kaya
kaya, seperti Prince Omar Thousoun memberikan piaster beribu 
kali lipat ganda. Boleh dikatakan tidak ada rakyat yang ketinggal
an. Maka beberapa bulan kemudian, berdirilah kilang tarbnsh itu. 

Sekarang Mesir tidak lagi memakai tarbush dari luar negeri. 
Sudah ada kilangnya sendiri. Tidak ada yang empunya kilang itu, 
sebab semua yang empunya. Pekerjanya digaji dengan baik. Dan 
sekarang usaha itu telah melebar sehingga berdiri pula kilang 
payung dan lain-lain. 

Kilang itu adalah w11.kaf yang sejati. 
Jiwa berkorban yang ada dalam dasar masyarakat dan ke

budayaan Islam telah menciptakan amal yang besar itu. Kilang 
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tersebut langsung dalam penilikan negara. Tidak ada yang 
empunya, sebab semuanya punya! Lebih keuntungan digunakan 
pembantu negara dan mendirikan amal-amal yang mulia. 

Sayang, pengaruh asing masih ada dalam negeri itu. Sayang, 
kerana propagandanya keluar negeri tidak sebesar propaganda 
Rusia dan Amerika. Sehingga dipandang enteng sajal 

Adakah sctu teori, baik dari Marx atau dari Proudhon, atau 
dari negeri yang mana, yang dapat menolak usaha ini? 

Dan ini berdiri di salah satu Negara Islam? 
Tidakkah mungkin usaha wakaf begini berdiri pula kelak 

kemudian di tempat yang lain? Mungkin! Sebab jiwa Islam mem-
bawa ke mari. · 

6. Tanah ketentuan Pemerintah. 

Pemerintah b0leh memberikan tanah yang belum berpunya, 
buat dikuasai atau diusahakan oleh perseorangan atau per
kongsian, <lengan syarat-syarat dan janji yang tertentu. Harta 
benda dari orang yang mati tidak meninggalkan waris (punah), 
masuk ke dalam kekuasaan negara (Baitul Maal). Maka pemerin
tah boleh menyuruh usahakan harta itu kepada orang lain. 

Pemerintah pun boleh memberikan setumpak tanah kepada 
orang-orang yang berjasa. Sebagaimana nabi pernah memberikan 
tanah kepada Abu Bakar dan Omar. Tetapi, kita ulang sekali lagil 
Yang diserahkan itu ialah "tanah mati'\ atau tanah yang punah 
yang menguasainya. 

Pemberian scpcrti ini, kerana kurang selidik telah membawa 
pengalaman-pcngalaman yang pahit di zaman feodalisme. Di sini~ 
!ah timbulnya tuan tanah yang terkenal. Maka berkuasalah bebe
rapa orang atas setumpak tanah, dan orang yang beratus-ratus 
menumpang di atas tanah itu. Permulaan pihak kekuasaan 
menguasai, dan kalau perlu, merampas, teiah dimulai oleh raja
raja Bani Umayah. Mana-mana tanah yang bagus, beliau yang 
punya. W alaupun telah dimiliki oleh orang lain. Sisa yang demi
kian itu terdapat dalam beberapa kerajaan Islam di zaman kini. Di 
negeri Mesir sekarang, boleh dikatakan tiga perempat tanah di 
kuasai oleh raja dan keluarga raja. Seperempat kepunyaan "tuan
tuan tanah" yang beroleh anugerah raja di zaman Khadewi Ismail 
atau sebelumnya. Dan rakyat jelata tidak mempunyai tanah. 
Mereka hanya menjadi "Fellah", tani yang menumpang di tanah 
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tuan tanah. 1 Pada hal merekalah yang menjadi tulang punggung 
negara. Oleh sebab itu di Indonesia sini, yang negara kita tidak 
berdasar feodalisme, kekuasaan tanah kembali kepada rakyat, yang 
diatur oleh negaranya. 2 Tanah-tanah yang sclama ini dikuasai oleh 
"tuan tanah", diangsur membelinya. 

Pembahagian tanah zaman feodalisme itu, tentu saja tidak 
sesuai denganjiwa ajaran Islam. 

7. Warisan dan wasiat. 

W arisan yang diterima daripada yang meninggal; ayah, ibu, 
anak, saudara dan lain-Iain yang telah tersebut daftarnya dalam 
hukum faraidh, adalah sumber harta yang diizinkan ugama. Oleh 
kerana ugama Islam bukan saja untuk peribadatan, melainkan 
mengatur masyarakat dengan jalan yang jelas (konkrit), maka 
dalam <;usunan penerim;i,an waris itu, ada yang menerima separuh. 
dua pertiga, sepertiga, seperenam, menerima bulat dan lain-lain, 
yang tidak ada satu undang-undang Jain yang sesempurna ini. Anak 
Jaki-laki menerima dua kali yang diterima oleh anak perempuan. 
(Dalam jilid I telah kita terangkan pokok-pokok perwarisan itu). 
Maka jika ada yang merasa musykil mengapa anak perempuan 
hanya mendapat separuh daripada yang didapat oleh anak laki
laki, te!ah pula kita terangkan bahwasanya anak perempuan itu -
dalam pandangan Islam - tidaklah boleh lepas daripada pen
jagaan dan pemeliharaan laki-laki. Perempuan lemah, sebab itu dia 
wajib dibela. Kalau perempuan itu ditimpa malapetaka, yang 
perawari belum kahwin, a tau yang bersuami kematian suami, maka 
wajiblah bagi saudara laki-lakinya men_iaga dan memeliharanya. 
Ketika itu bertemulah pepatah: "Sepandai-pandai mencincang, 
ladasan jua yang habis." Sepandai-pandai berbelanja, namun 
laki-laki mesti kenajuga dalam perbelanjaan itu. Tidak ada terfikir 
oleh satu orang yang berjiwa Islam hendak melepaskan wanita 
daripada pemeliharaan dan pembelaannya. Sebab itu, kalau me
mikirkan hukum Islam, haruslah diingat bahwasanya ugama ini, 
bukanlah individualisme Barat, yang perempuan pun telah hictup 
nafsi-nafsi sejak zama.n kapitalisme ini. 

L Zaman permulaan Republik di Mcsir. tanah-tanab deniikian dibahagi-bahagi 

kepada kaum Fellah. 
2. Di Indonesia sudah berjalan 'Land Reform', tanab dibahagi-bahagi kepada 

kaum tani. 
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Peraturan waris dalam Islam, adalah salah satu alat buat 
memecahkan sebab-sebab yang akan menumbuhkan bibit 
kapitalisme. Kekayaan yang tadinya bertonggok dalam -satu 
tangan, setelah dia mati haruslah dipecahkan kepada warisnya. lbu 
bapa mendapat seperenam, isteri seperempat Jika yang mati tak 
beranak, dan jika beranak dapat seperdelapan, dan yang selebihnya 
jatuhlah kepada anak, dengan mengingat pembahagian laki-laki 
dapat dua kali perempuan. Dan demikian pula saudara-saudara
nya, mendap2t menurut aturan yang telah ditentukan, dan yang
terjauh terdinding oleh yang terdekat. Dan kalau waris tidak ada, 
jatuhlah harta itu ke dalam perbendaharaan negara, atau dengan 
izin negara diberikan kepada · sanak keluarga jauh, yang tidak 
termasuk dalam daftar yang berhak menerima warisan. 

Peraturan Islam terhadap mewariskan harta ini, yang di zaman 
sekarang, meskipun sebaik itu, masih ada bantahan, mengapa 
perempuan mendapat separuh. Tetapi peraturan dalam setengah 
negeri yang betiamaddun (negeri Eropah yang dikatakarr telah 
tinggi kemajuannya), sepcrti lnggeris, yang menentukan warisan 
hanya diturunkan kepada anak laki-laki yang sulung (yang paling 
tua), atau hanya kepada saudara laki-laki, kalau anak tidak ada, 
tidaklah teringat orang hendak membantahnya! ! ! 

Wasiat, adalah harta yang diterima dari wasiat si mati, 
seketika dia masih hidup. W asiat hanya diberikan kepada keluarga 
atau orang lain yang tidak tersebut dalam daftar waris. Dan di 
tentukan pula oleh nabi, bahwasanya jumlah wasiat yang akan 
diberikan itu tidak boleh lebih daripada sepertiga harta peninggal
an, di luar ongkos, mengurus penguburan dan pembayar hutang
hutang. 

Ketahuilah bahwa peraturan ini belum diberi kesempatan di 
tanah Indonesia ini buat berkembang, oleh pemerintahjajahan dan 
oleh golongan yang telah meminum air pendidikan penjajahan. 
Hukum adat lebih diutamakan orang daripada hukum ugama. 
Selain daripada diutamakan, ditimbulkan pula ajaran keragu
raguan terhadap peraturan ugama yang seperti ini. Di zaman 
jajahan, jika terjadi perkara di muka hakim di antara golongan 
yang hendak memakai aturan ugama, dengan golongan yang 
hendak "lari" kepada peraturan adat yang tidak tertulis, pada 
umumnya, peraturan adat itulah yang dimenangkan. 
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8. Dari zakat. 

Delapan jenis kelas manusia dalam masyarakat Xslam, boleh 
menerima zakat dari negara. A tau dengan seizin negara. 

Iaitu: fakir, miskin,, pegawai zakat, orang yang masih dibujuk 
hatinya, budak yang ingin menebus kemerdekaannya, orang yang 
berhutang, orang yang tengah berjuang fi Sabilil Lah, dan orang 
yang keputusan belanja dalam perjalanan, (terlunta-lunta). 

Jika dipelajari roh ajaran Islam, adalah surnber yang kelapan 
ini sumber yang paling lernah. Berusaha dalam segala macamnya, 
adalah lebih mulia daripada rnenadahkan tangan, meminta-minta. 
"Tangan yang di atas lebih mulie dari tangan yang di bawah." 
(Hadis). Orang Islam harus berupaya supaya dapat mengeluarkan 

· zakat, bukan berupaya supaya dapat m~nerima zakat. 
Tetapi Islam pun mengakui, memang ada orang-orang yang 

terlantar. Orang yang telah berusaha sedaya-upaya, tetapi gagal 
juga. Ada kerana kekurangan ilmu, a tau kekurangan modal. Yang 
kekurangan modal, boleh menuntut zakat itu, kerana itu adalah 
haknya. Tetapi ingatlah, bahwasanya bila harta itu telah cukup 
pul.a nisab dan tahunnya, dia sendiri pula yang wajib berzakat. 

*** 
Itulah yang diakui o!eh Islam sebagai sumber halal dari harta 

dan kekayaan. Adapun sumber kekayaan dari jalan yang lain, dari 
merompak, menipu, mencuri, bukanlah sumber suci, melainkan 
sumber dari kecclakaan masyarakat. Adapun harta yang didapat 
dari berjudi bertaruh, taruh lumba .kuda, loteri dan seumpamanya, 
adalah pangkal kebinasaan. Pangkal dari tidak keadilan. Harta 
demikian bukan didapat dari usaha, dari perjuangan. Menang 
membawa tertawa, tetapi yang kalah menggerutu. 

Diberi kesempatan seluas-luasnya bagi tiap-tiap orang buat 
berusaha, bekerja dan membanting tulang. Diberi kesempatan 
memperkembang harta bendanya, tetapi dengan aturan-aturan 
yang halal. Merdeka bcrbuat, tetapi dalam lingkungan undang
undang. Bajaklah sawah, rombaklah ladang, tebanglah kayu dan 
tanamlah. Galilah bumi, keluarkanlah perbendaharaannya. Ber-

. niagalah dan bukalah toko, aturlah administrasi dengan sebaik
baik dan seberes-beresnya. Adakanlah perhubungan, adakanlah 
import dan eksport yang rapi. Adakanlah perhubungan lalu-lintas 
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yang beres: Keretapi, kapal udara, kapal laut dan auto! Memang. 
Islam mengakui, ekonomi yang suburlah pangkal kesuburan 
peribadi, keugamaan, kebudayaan, kemajuan berfikir. Pelajarilah 
alat-_alat model baru untuk melebih majukan pertanian. Jangan 
hanya mencukupkan dengan sistem cara lama. Tukarlah bajak 
dengan traktorl Kalau ekonomi mundur, mundurlah jalan berfikir. 
Hu semuanya diakui, bahkan dianjurkan oleh Islam. 

Tetapi jangan menipu!!I Jangan mengecoh. Jangan berspe
ku\asi dengan barang keperluan hidup sehari-hari, terutama men• 
cari keuntungan dengan jalan riba! Semuanya tidak disukai oleh 
Tuhan, sebab semuanya bukan m~mbawa kemakmuran masyara
kat, bukan mcmbawa keadilan sosial, melainkan membawa ke
senangan beberapa gelintir manusia saja. 

Jalan yang bersih, yang halal, yang !emak bagi bersama, itulah 
hanya yang diredhai Islam. Dan Islam tidak redha akan ter
kumpulnya kekayaan menjolok mata dalam satu golongan kecil, 
sedang golongan terbesar tidak lepas dari kemiskinan. Perbezaan 
yang menjolok mata sebagai sekarang, tidaklah dipandang sebelah 
mata oleh Islam! 

Kalau orang berkata: "Mana peraturan ekonomi yang konkrit 
dalam Islam! Cubalah keluarkan!" 

Intisarinya sudah jelas, sebab itu marilah kita cari bersama. 
Maksud Islam bukanlah pula buat memperbaiki hidup satu 
golongan. Maksud Islam adalah memperbaiki hidup kita bersama. 

Kalau sekiranya orang tidak puas dengan susunan ekonomi 
yang berbau kapitalisme ini, yang cacat-cacatnya sudah dapat 
diukur dengan ajaran Islam itu tadi; kalau sekiranya reaksi yang 
hebat dari kalangan kaum komunis, yang katanya hendak mem
perbaiki, telah ternyata hanya memindahkan kekuasaan daripada 
kaum kapitalis yang berserak-serak, kepada pemerintahan diktator 
yang menembak siapa yang mogok, kerana tidak tahan paksaan 
kerja sampai 14 jam sehari, dan yang dapat keuntungan hanya 
beberapa gelintir manusia yang memegang peranan pemerintahan 
dan kaki tangannya; kalau sekiranya kita sudah tidak puas dengan 
kedua macarn susunan ekonomi itu, mengapa kita tidak bekerja 
sama, sedunia, seperikernanusiaan mencari jalan baru. Ini dasar 
konsepsi Islam kami kemukakan. Ini jiwanyal Cubalah banding! 
Kalau tidak terbanding lagi, marilah kita susun dengan sistematis, 

Islam bukanlah kepunyaan umat Islam saja. Dia adalah 
W ahyu Tuhan untuk keselamatan umat manusia seluruhnya. 
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Islam mengharamkan penipuan dalam perhubungan: "Siapa 
menipu bukanlah go!ongan kaml!" 

"lual-beli boleh diurungkan sebeh1m berplsai:n. Kalau lkedu&• 
nya telab aku-mengakui dan terang sama terang, akan diberkati 
Tuhan perniagaannya. Kalau disembunyikan aih dan keduanya 
berdusta hUanglah berkatjual belinya." (Hadis). 

Berjual dan berbelilah, tapi jangan ada tipuan, baik terhadap 
penjualan barang, atau pi!naksiran harga. Kalau · ada aib pada 
barang itu, terangkan dengan jelas. Kalau tidak, maka adalah 
engkau penipu. Keuntunganmu adalah haraml W alaupun ke
untungan haram itu engkau sedekahkan, maka sedekahmu adalah 
haram. 

"Tidaklah beroleh laba lkeunhmgan seseonmg hamba Allah 
dari yang haram, lalu disedekahkannya, dan diterima orang 
sedekah ltu. Dau tidaklah dinafkahkannya laba itu kepada yang 
lain, atau ditinggalkannya di belakang, melaink1m semuanya itu 
menambah api neraka yang akan membakar badannya. Tuhan 
Allah tidaklah menerima perbuatan menghapusjahat denganjahat, 
tetapi Tuhan menghapus kejahatan dengan amal baik. Yang keji 
tidaklah menghapus akan yang keji." (Hadis). 

Penipuan kerana mengejar keuntungan tergesa-gesa, pada 
hakikatnya adalah kerana kebodohan dan terlalu singkat peman -

· dangan. Jual dari beli, pegang dan gadai, cagaran dan petaruh, 
adalah , termasuk kemestian masyarakat. Sebelum kita mati, 
masyarakat kita dengan sesama manusia tidaklah akan terputus. Si 
penipu dengan penipuannya bukanlah mempersubur ekonominya, 
melainkan menamhah jatuhnya. lklan yang paling tahan uji, tidak 
ada lain hanyalah kejujuran. ltulah yang sangat diperingatkan oleh 
aturan Islam. Keuntungan besar dan bergegas tergesa dalam satu 
saat, tetapi timbul dari penipuan, samalah dengan menyembelih 
ayam bertelur emas, sebagai tersebut dalam dongeng. Sebab se
pandai-pandai membungkus, yang busuk mesti berbau juga. Maka 
hilanglah amanat, dan lunturlah nama. 

Dalam perkara keberesan aturan, memang ekonomi Eropah 
dapat dipuji. Mereka berniaga, berhubungan, pesan memesan, 
kirim mengirim, memang ielah mendasarkan kejujuran. Dengan 
ilmu ekonomi yang tinggi. Meskipun yang mendorong keberesan itu 
hanya kerana kcuntungan bendt1. belaka. Memang berlipat ganda 
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keuntungan Eropah dan Amerika kerana beres jalan perniagaan
nya, dan ekonominya dengan ilmu yang tinggi. Kurangnya hanya 
satu. Kerana dasar jiwa dan kepercayaan kepada hukum kesucian 
batin, keugamaan, telah lemah, maka kekayaan yang berganda itu, 
tidak tentu lagi ke mana akan dialirkan. Lalu tumbuh kemewahan 
yang berlebih-lebihan. 

Negeri-negeri Timur pada umumnya dan negeri-negeri Islam 
pada khususnya, kerana sangatjahil, atau ilmu yang kurang, maka 
hidupnya serba salah. Dia tidak mengikuti ajaran ugamanya 
tentang kejujuran. Berniaga pada umumnya menipu, kerana 
mengambil keuntungan hendak cepat. Tanahnya sangat kayal 
Tetapi tidak tahu apa jalan menga'mbilnya. Maka ti<laklah heran, 
jika tanah-tanah Timur beratus tahun lamanya menjadi ladang dari 
bangsa Barat yang telah lebih cerdas itu. 

*** 
Spekulasi. 

Spekulasi, atau ikhtiar, atau menimbun barang kerana meng
harapkan keuntungan diri sendiri, dengan membiarkan masyarakat 
mati kelaparan, tidaklah diizinkan oleh Islam. Sebab itu maka di · 
zaman paceklik dan kemarau, tidak ada jalan yang lebih baik, 
hanyalah pemerintah yang mengatur distribusi. Dalam Quran 
dikesahkan kepandaian Nabi Yusuf memegang kunci perbenda
haraan Mesir di zaman salah seorang Fir'aun, kerana sesudah 
tanah subur tujuh tahun, datang musim lapar tujuh tahun pula. 1 

Ditunjukkannya kesanggupan mengatur distribusi selama tujuh 
tahun itu, hingga berhasil. 

Tetapi nafsu dan bibit kapitalisme tentu tidak suka barang 
keperluan hidup sehari-hari diatur pemerintah. Atau wakil-wakil 
pemerintah yang disuruh membahagi distribusi itu sendiri yang 
b~rlaku curang. Membahagikan dengan tidak adil, atau mem
permainkan buku (korupsi). 

Bahaya spekulasi inilah membawa karam negara-negara ber
dasar kapitalisme. Persediaan b~rnng yang sangat berlebih-lebihan 
dalam satu negeri, dibakar atau dituangkan ke laut, kerana men
jaga harga, sedang di tern pat itu juga beribu rakyat yang amat perlu 

1. Pada zaman dinasti Hyksos dari tahun 1678 sebe!urn Masihi hingga 1570 
sebelum Masihi. 
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kepada barang itu. Asalnya ialah kerana spekulasi, dan akhimya 
menjadi setan yang membawa masyarakat kepada keruntuhan. 

Kadang-kadang ubat-ubat yang penting pun dispekulasikan 
juga. Terutama di zaman perang. Ubat tidak akan dapat kalau lalu 
dari pintu muka. Tetapi ubat ada, berapa saja mahu, asal lalu dari 
pin tu belakang. "Saya tidak ada menyimpan barang itu. Yang ada 
hanya pada kawan, dia meminta harga spesial, kerana payah 
mencari." Dan rakyat musnah kerana penyakit. 

"Barang siapa yang mem,pekulasilkan barmrag malk1man !iellama 
40 hari, lepaslah dia dari tanggungan Allah, dam fopas Allah dad 
tanggungannya." (Ha dis). 

Terlepas dari Allah, masuk ke dalam perangkap hawa nafsu 
setan. Dan runtuhlah kemakmuran masyarakat. Keruntuhan ke
makmuran masyarakat itulah yang dikehendaki setan, sehingga 
dunia ini kacau. 

Riha. 

Oleh kerana hasil pcnghidupan yang timbul daripada riba itu 
sangat sekali merusak masyarakat, maka di antara hasil-hasil yang 
sangat dikutuki Tuhan, adalah Rnba. 

"Wahai orang-orang yang berim1m! Janganlialh kamu makan 
riba yang berlipat ganda itu. Taqwalah kepada Aifah, supaya kamu 
beroleh kemenangan." (Alaa Imran, 130). 

Dilarang lipat ganda, bukanlah sebagai ha! keadaan, yang 
kalau hal keadaan itu dihilangkan; misalnya makan riba, tetapi 
tidak lipat ganda, itulah yang dilarang. Lipat ganda dalam ayat ini 
adalah sebagai sifat dari riba. 

"Orang yang memakan rlba, tidak}ah tegalk melaink1m falk
sana tegaknya orang yang digumuli oleh syaitan. Ialah kenma 
mereka berkata: "Sesungguhnya dijualbeli ntu serupa juga dleng1m 
riba. Dihalalkan Allah jual beii, tetapi diharamkan riba. Malka 
barang siapa yang telah datang kepadanya ajaran 'fuhannya, falu 
berhenti daripada kelakuan yang dahulu itu, malrn yang dahulu 
tetaplah yang .dahulu. Hukumnya terserah pada Tuhan. Tetapi 
barang siapa yang mengulangi kembaii, itulah ahli neraka. Dan 
kekal dalam neraka itu selamanya." (Al-Baqarah, ayat 275). 

"Wahai orang-orang yang beriman. Taqwalah kepada Allah, 
dan jauhilah bekas-bekas riba itu, kalau kamu benar-bemu 
beriman. Tetapi jika tidak kamu perbuat perintah ini, bersedialah 
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berperang dlengim Allah dan rasulNya. Daa jika kamu taubat 
daripadanya, maka bagimulah modalmu, tidak kamu menganiaya, 
dlan tidak pula dianimya.'~ (Al-Baqarah, ayat 278-279). 

Jijik sangat Islam memandang riba itu, sehingga kekejiannya 
lebih besar daripada berbuat zina. Zina adalah memakan ke
hormatan orang dan merusakkan keturunan. Tetapi riba merusak0 

kan kehidupan sesama manusia seluruhnya, untuk keuntungan diri 
sendiri. Bersabda nabi: "Sebuah dirham daripada riba yang 
dimakan oleh manusia, pada hal dia tahu; lebih bumuk 36 (tiga 
puluh. enam) kali daripada zina. '' (Had is). 

Bagairnana tidak. Pada hal tadi sudah dikatakan bahwa harta 
ini adalah harta Allah. Dihasun'g urnat supaya kaya, kerana dengan 
kekayaan itu dapatlah berjuang menegakkan jalan Allah; sebelum 
berjuang mempergunakan diri. Harta diserahkan ke tangan insan, 
untuk membina masyarakat, untuk membina kemakmuran 
bersama, sekarang dipcrgunakan untuk menghisap darah sesama. 
Riba merusak moral, akhlak dan budi. Baik budi si pemakan riba, 
atau budi yang dihisap riba daripadanya. Diintipnya saat orang 
susah, diintainya waktu orang kesempitan, di waktu itu dia masuk. 
Katanya hendak menolong, pada hal menggulung. Lalu diambil
nya dari orang itu, lebih banyak daripada yang diberikannya. Hab}s 
tenaganya untuk membayar hutang dan membayar bunga hutang, 
kadang-kadang tinggal sedikit umurnya baru terbayar. Bahkan 
kadang-kadang warisnya pun setelah dia mati, tidak terlepas dari 
hutang itu. Sebab hutang berbunga dan bunga berbunga pula. 
Rusak hidupnya dan rusak rumahtangga dan keturunannya. 
Sedang yang empunya wang atau harta, hanya dudukgoyang kaki, 
menerima hasil dari keringat orang lain, deng<1.n tidak pada sedikit 
jua. Habis darah dan keringat si melarat dihisapnya, dan dia d_uduk 
senang-senang. 

Bagaimana tidak akan dikatakan nabi, 36 kali kejinya dari
pada zina. Dan dengan harta penghisapan darah, keringat dan 
tenaga iiu dia mengumpulkan kekayaan, dan itulah kekayaan yang 
akan diturunkannya kepada anaknya pula. 

Orang y,mg memberikan pinja.man kepadaku satu ringgit, 
supaya aku bayar dua ringgit, bahkan tiga ringgit, bukaillah 
penolongku, tetapi musuhku. Aku jadi rendah dan hina, buat 
kemuliaan dan kesenangannya. 

Masyarakat sekarang adalah masyarakat riba. Sistem sim
pan;_i.n Bank, adalah sistem yang masih pincang. Beberapa gelintir 
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orang kaya menyimpan wangnya di bank bermilion-milion. Dan dia 
duduk senang-senang, pelisir, main lumba kuda, menghabiskan 
wang ke Monte Carlo, ke restoran, dan semua belanjanya hanya 
bunga wang simpanan. Sedang yang berusaha menimbulkan bunga 
wang itu ialah si peminjam. 

Kekayaan bertumpuk yang ada dalam tangan orang kaya dan 
. dipertaruhkannya ke dalam bank, seakan-akan menjadi "jaring", 
untuk menjaring hasil keringat orang yang bekerja, dengan tidak 
usah memakai umpan, kecuali "jaring" itu sendiri. Kejaml 

Orang yang kesempitan, terperosok ke dalamnya, dan sukar 
melepaskan diri. Apa namanya dunia ini? 

Dunia sekarang tengah bingung melihatkan kepincangan ini. 
Di Lake-Succes1 orang memperkatakan Hak-hak Manusia, tetapi 
orang belum memperkatakan harta yang jadi jaring ini. Orang 
belum berani mendekat ke situ, sebab negara-negaranya dibelanjai 
oleh tukang-tukang riba. Tetapi persediaan Islam telah menunggu 
dengan sistem Baitul Maalnya. H. 0. S. Chokroaminoto di masa 
hidupnya menganjurkan suatu bank "Sedekah". Orang sekarang 
tentu akan tertawa mendengar nama Bank sedekah itu. Sebelum 
dunia matang buat menerimanya. Bank Sedekah, yang ke sana 
orang dianjurkan mengurbankan harta bendanya untuk menolong 
orang kesempitan. Dia boleh menjadikan ha1ia itu menjadi wakaf. 
Atau meminjamkan. Gunanya buat membantu orang yang ke
kurangan modal, tetapi tidak mengharapkan bunga. Dan kalau 
perlu juga dibungai, bukan untuk yang memberikan wang, tetapi 
untuk yang memperbesarkan wakaf atau sedekah itu. Inilah yang 
akan memperkuat tali hubungan silaturrahim di antara yang 
kekurangan, dengan yang berkelebihan wang. Rakyat yang perlu 
modal, dimodali oleh pemerintah. Kalau diambil bunga, maka 
bunganya itu untuk memperbesar simpanan bank, pcmbantu yang 
lain pula. Dan kalau ternyata bahwa yang dipi:1jami menyia
nyiakan modal it1.1c dan tidak menjalankan sebagaimana mestinya, 
boleh dicabut. 

Inijauh bezartya daripada multi-milionair tukang ternak wang 
yang mempengaruhi dunia di masa kita ini. Dan tentu golongan 
inilah yang akan lebih dahulu mentertawakan teori ini. 

I. Tempat pejabat besar PBB sebelum di bangunannya yang sekarang, yang 
terletak pada sebuah pulau· kecil di Sungai Manhattan, New York. 
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Tuhan bersabda tentang pmJam mem.nJam: "Kalau yang 
dipinjami tersesak, maka tunggukanlah sampai dia kelap,angan." 
(Al-Baqarah, 280). . 

Kata setengah pentafsir, memberi kelapangan itu adalah 
nadah (sunnat). Tetapi melihat susun ayat, bulcanlah sunnat, 
melainkan wajib. Kerana di sana ada syarat dan jawab. Dan jika 
(wa m), dengan jawabnya maka tunggukanlah (Fa nazhiratun). 
Maka mestilah yang memberi piutang memberi yang berhutang 
tangguh, sampai ada kelapangan . .Inilah pangkal kasih sayang dan 
semang<1t bertolong-tolongan yang sangat dianjurkan oleh ajaran 
Islam. 

"Rahmat Allah a.ta£ orang yang lapang dada, ketika menjual, 
ketika membeli dan ketika membayar." (Hadis). 

Kelapangan dada itulah yang memelihara kehormatan yang 
berhutang, dan memelihara kasih sayangnya kepada yang ber
piutang. 

"Barang siapa yang merasa sukacita supaya dilepaskan Toban 
dari kesempitan hari kiamat, maka lapangkanlah kesempitan 
orang lain, atau iepaskan sama sekali." (Hadis). "Barang siapa 
yang membern timgguh atas orang yang kesempltan, maka akan 
diletakkan Tuhan perlindungaunya di hari yang tidak ada. per• 
limlungan, melainkan dari Allah." (Hadis). 

Kepada yang berhutang pun dipesankan dengan sangat, 
supaya lekas membayar hutang, kerana memuliakan janji dan 
menjaga hubungan yang seterusnya. "Barang siapa yang meng
ambil harta orang, dengan niat akan membayarnya, tentulah akan 
dibayar Allah. 'fetapi barang siapa yang mengambll, dengan niat 
hendak memusmnh dan menindaskan, teutulah akan dimusnahkan 
Allah harta itu." (Hadis). 

Siapa berhutang dan memang ada niat mcmbayar, dia akan 
berusaha, dia akan berdaya upaya supaya lekas terbayar. Ringan 
jiwanya dan lapang dadanya setelah hutang itu terbayar, dan berani 
dia melihat muka orang tempatnya berhutang, bahkan muka orang 
lain pun. Tetapi kalau bangsa pemalas, hanya senang jadi bendalu, 
parasiet, enak saja baginya memakan wang orang. 

Pada suatu hari, datang seorang bertanya kepada nabi: "Ya 
junjungan Pesuruh Tuhan! Jika saya pergi berperang, terus maju, 
tidak lari ke belakang dan tidak mundur, adakah akan diampuni 
Tuhan dosaku." 

Nabi menjav:ab: "Tentu!" 
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Oi:ang itu pun pergi. Tetapi sebelum dia jauh, dihimbau nabi 
kembali dan beliau bersabda: "Kecuali butang." Kecuali hutang
mu kepada manusia, tidaklah dapat Tuhan melepaskanl 

Adapun yang telah nyata berusaha, kebetulan hutang itu tidak 
juga terbayar, maka harta zakat boleh diberikan kepadanya untuk 
pembayar hutangnya itu. Diadakan bahagian harta zakat, untuk 
pembayar hutang orang yang telah berusaha, tetapi tidak sanggup 
membayar. Pada suatu hari adalah seorang sahabat nabi berniaga 
buah-buahan. Rupanya rugi, dan hutangnya tidak terbayar. Hal itu 
disampaikannya kepada nabi dengan perhitungan yang lengkap. 
Maka bersabdalah nabi kepada sahabat-sahabatnya, supaya 
mengumpulkan sedekah. Maka dikumpulkanlah sedekah itu ber
sama. Namun itu, belum juga terbayar hutangnya. Lalu dipanggil 
nabi orang yang berpiutang dan diserahkannya itu serta katanya: 
"Terimalah ini, inilah yang ada. Yang ketinggalan tidaklah dapat 
engkau tagih lagi." Orang itupun menerima. 

Nabi kita pun telah membawa masyarakat Islam melangkah 
lebih tinggi dari itu. Kalau ada seseorang meninggal dunia, lalu 
meninggalkan hutang, yang timbul bukan kerana kelalaiannya, 
tapi kerana sudah adat perusahaan itu kadang-kadang merugi dan 
kadang-kadang beruntung, maka hutang yang tinggal itu dibayar 
dari Perbendaharaan Negara. (Baitul Maal). 

Ada seorang laki-laki meninggal dunia dan dibawa mayatnya 
ke hadapan nabi akan diurus sebagaimana mestinya. Beliau ber
sabda: "Adakah dia berhutang? Kalau ada huhmgnya, baya:r 
hutangnya itu lebih dahulu, barulah sembahyanglmn mayatnya. 
Bayarkan hutangnya lebih dahulu!" 

Kemudian terang-terang beliau bersabda, dan sabdanya itu 
menjadilah nas (undang-undang) dalam ugama: "Saya lebih utama 
bagi seorang yang beriman daripada dirinya sendiri. Rarang siapa 
orang beriman yang meninggal dunia, meninggalkan hutang, 
sayalah yang membayar hutnngnya itu. Dan kalau dia ada mening
galkan harta, (tidak ada hutang), malka harta itu untuk wall'isnya. 
(Hadis). 

Begitu teliti ugama Islam menyuruh mengembalikan hak 
kepada yang empunya, dan menolong orang yang kesempitan dan 
mencepatkan membayar hutang. Maka semuajadi terjamin. 

Hak buat membengkerapsikan pun ada dalam Islam. Seorang 
yang disuruh berusaha, berulang-ulang merugi, dan semua nampak 
dari tidak keahliannya, boleh di "ta'zir", dihukum, tidak boleh 
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berniaga lagi. Tidak diberi tanggungjawab sebesar itu. Cukup jika 
dia hanya jadi kuli, atau khadam, atau pekerjaan lain, yang 
sepadan dengan dia. Dan ada juga hukum bankrupt (Iflaas)I 
Semua tersebut dalam hukum. 

Pintu membelanJakan. 

Jika telah ditentukan dari pintu untuk masuk harta, dengan 
aturan yang tertentu, maka pintu keluarnya pun diatur pula. Tidak 
dibiar lepas lelas saja. Orang yang berharta, tidaklah bebas mem
buat harta itu semahu-mahunya, atau membelanjakan sesuka 
hatinya. Meskipun berbelanja itu. adalah kemerdekaan diri, tetapi 
orang harus ingat akan jiwa ajaran Islam, yang memandang 
kerusakan diri itu adalah kerusakan masyarakat. Memang dia 
bebas! Tetapi bebas dalam batas! Adakah kebebasan di dunia ini 
yang tidak berbatas? 

Tangan yang diikatkan ke kuduk, sebagai lambang daripada 
bakhil, adalah tercela. Sebagaimana juga tangan yang lepas saja, 
alamat royal (israaf) pun terlarang. 

"Jangam&ah engkau perbuat tanganmu terikat kepada kuduk
mu, dan jangan pula engkau lepaskan :selepas-lepasnya saja. Kalau 
begitu, tentu engkau akan cllmduk bermuram durja dan menyesal." 
(Surat Al- Isra', ayat 29). 

"Wahai Anak Adam! Bawalah perhiasanmu ke tiap-tiap 
masjid, dan makanlah dsm minumlah, dan janganlah boros. 
Kerana Allah tidlaklah suka akan orang yang boros." (Surat 
Al-A'.raf, ayat 31). 

"Dan ben-iiumlah kepada keluarga yang karib akan haknya, 
diam lkepada orang miskin dan kepada orang yang terlunta-lunta. 
Danjangan mllllll:»azir. Sesumgguhnya orang-orang yang mubazir itu, 
adalah berkawmra dengan sehm-setan. Dan setan itu kepada Tuhan, 
adafah kafh·." (Surat AJ-Isra' ayat 26, 27). 

Bakhil membawa celaka, dan boros pun membawa menyesal. 
Dermawan sangat dianjurkan. Tetapi dermawan dengan tidak 
perhitungan, adalah kawan setan. 

Berhiaslah ke masjid. Tandanya bahwa berhias tidak dilarang, 
bahkan dianjurkan. Tetapijangan berlebih-lebihan. 

"Katakmn Mulhammad! - Siapakah yang mengharamkan 
perhim!ian Allaihi y:amg dikeluarkan umtuk hambanya, dan yang baik
baik daripada re1.ieki? Kataium. Muhammad! Perhiasan itu adalah 
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untuk orang yang beriman ketika hid up di dunia, sud berslh untuk 
harl klamat. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum 
yang mengetahui. Katakan Muhammad! - Hanyuanya yang dl
haramkan Tuhanku, ialah yang keji-keji, yang nyata atau yang ter
sembunyl. Dan dosa dan keonaran dengan tidak lllemcema-mena, dan 
bahwa mempersya1dkatkan Allah dengan suatu yamg ditunmkan 
yang tidak berkuasa apa-apa, dan bahwa kamu katallum atas Allah, 
perkarayang tidak kamu ketahui." (Surat Al-A'raf, ayat 32- 33). 

Terang benar di ayat ini kebolehan memakai perhiasan, me
makai yang bagus, memakai rumah indah, auto cantik, kebun 
bunga. Pendeknya apa saja. Terang benar di ayat ini boleh me
makan makanan yang enak. Bahkan Tuhan bertanya: "Siapa yang 
berani mengharamkan?" Perhiasan itu adalah untuk dunia, dan 
yang beriman pun akan mendapat juga terus di akhirat. Tetapi 
dinyatakan batasnya, iaitu segala yang keji--keji, lahir atau batin. 
Minuman keras termasuklah keji lahir. Zir.a termasuklah keji 
batin. Dosa yang lain, keonaran, perbuatan yang berlebih-lebihan, 
dan di atas dari semuanya itu ialah mempersyarikatkan Tuhan, 
atau memperomongkan Tuhan di luar ilmu. 

Seluruh Anak Adam boleh berhias, tetapi diingatkan bahwasa
nya perhiasan yang lebih utama adalah perhiasan batin. lPer
hiasan yang hanya kulit luar, dengan batill kosong, adalah pangkal 
kecelakaan. Dan diperingatkan pula supay2 perhiasan itu jangan 
menyebabkan lupa daratan. Ingatlah bahwa perhiasan itu tidaklah 
kekal. 

Perhiasan adalah timbul daripada kerinduan akan yang indah. 
Bunga yang mekar di atas meja, kerusi yang bagus, semuanya 
sejalan dengan kemajuan otak ~an jiwa. Benarlah sabda rasul: 
"Allah amat ingin agar hambaNya memperDihatllum belkms nUkmad
Nya atas dirinya." (Hadis). 

Masih bersiburuk-buruk, pada ha! nikmat Tuhan telah ada 
dan telah sanggup, tandanya kurang mensyukuri nikmat. 

Tetapi berhias bukanlah ertinya bermewah. Berhias bukanlah 
ertinya royal da_n berlcbih-lebihan. Rumah yang mewah, yang 
memandang perlu perkara yang tidak perlu, dan kehidupan yang 
berlebih daripada kekuatan diri yang sebenarny&, bukanlah rumah 
seorang manusia, melainkan sarang setan! Demikian sabda rasul. 

"Ada ,unta setan dan ada rumah 11etan! Adapun unta setiuu 
telah kulihat; keiuar seorang di anhua kamu dengan iring
iringan untanyr. yang gemuk-gemuk, melebnhi unta J!lllllg lain, dal!ll 
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llwat di dekat saudaranya yang kepuiusan kend~raan, tetapl tldak 
dibawanya menumpang. Adapun rumah setan, tldaklah kullbat di 
tempat lain, melainkan inl sangkar yang menutup manusla dengan 
sutera-sutera." 

Di zaman nabi bertemu unta yang dihias ·dan dilagakkan, 
sebagai kemegahan bagi yang dibanggakan kepada sesama 
manusia. Dan: kalau ada bertemu di tengah jalan orang yang 
keputusan kenderaan, dibiarkan saja. Di zaman sekarang ialah 
Auto-bapa-bapa! Mengkilat halus, Cadillac, Packard, Buick, 
Mercurie. Tetapi jangan pegangl 

Bagaimanakah agaknya napi klta harus menggambarkan 
rumah-rumah zaman sekarang? Yang perlu dengan segala ke-_ 
mewahan, yang jauh seratus kali mewahnya daripada "rumah 
setan" yang beliau katakan itu? 

Hid up mew ah merusak jiwa dan merusak bangsa. Kemewahan 
menjadi bubuk yang memundurkan jiwa. Beratus kali sudah ke
jadian, bahwa suatu bangsa yang telah karam dalam kemewahan, 
tetap ditunggu oleh lubang kebinasaan. Kalau hendak melihat 
misal "yang dekat, hilanglah layunya jiwa bangsa Belanda dekat 
Jepun akan masuk. 

Kehidupan mewah Eropah dan Amerika yang sekarang mulai 
mempengaruhi masyarakat kita, telah meracun jiwa keutamaan 
kita. Hidup menjadi saduran lahir belaka, ciengan jiwa yang 
kosong. "Kunstmatig." Kepalsuan! 

Barang yang tidak perlu dipandang sangat keperluan. Ke
kurangan beberapa perkakas kecil, menyebabkan malu menentang 
rnuka orang lain, kesudahannya karam dalam hutang. 

Kemewahan menyebabkan manusia hidup keluar daripada 
kesederhanaan, orang berbelanja hidup lebih besar daripada peng
hasilannya. Perempuan-perempuan mencari perhiasan baru dan 
berdiri di hadapan etalage toko-toko dengan air selera menjelijih. 

Kehidupan mewah Eropah dan Amerika disarankan, di 
propagandakan dan digembar-gemburkan ke dalam masyarakat 
kita yang masih sederhana. Kemudiannya diaturiah iklan dengan 
mengemukakan nafsu "sex." Bacaan-bacaan yang cabul dan 
gambar yang menimbulkan nafsu, dan filem-filem. Oleh sebab itu 
hilanglah kontrol atas moral. Runtuhlah peribadi dan runtuh 
susila. Lantaran itu runtuhlah pertahanan asli dari negara. 
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Hal ini telah berlaku sejak zaman purbakala. Babil diserang 
sedang Balshazar 1 bersenda gurau dengan dayangnya yang banyak. 
Ketika musuh telah sarnpai di pintu kota, pertahanan tidak dapat 
disusun lagi. Kesudahannya daripada menyerah, lebih baik mati. 
Bukan mati bertempur dan berjuang, mclainkan mati meminum 
racun. 

Dalam riwayat segala bangsa, bahkan di dalam riwayat 
kerajaan Islam sendiri, di zaman Bani Abbas, di zaman Andalusia 
dan di zaman Turki, pun riwayat itu juga yang berulang. 

Sebab itu adalah "Sunnatullah," ketentuan dan kepastian 
Tuhan. 

"Dan apabila kami hendak membinaslllkan suat!Jl negeri, kami 
suruh orang-orang mewahnya. Maka berbuat fasulk (durjana) 
mereka di dalamnya. Maka berlakulah atasnya perkataan. Maka 
kami hancurkan dia sehancur-hancurn_ya. Berapa hailllylUknya yang 
telah kami binasakan sebelum Noh. Culkuplah Tulhanmu menge
tahui dan melihat closa hambaNya." (Surat Al-Ism', ayat 16-17). 

Masyarakat yang telah karam dalam !,rntan kemewahan itu, 
disebut oieh Tuhan "Orang yang memilih jalan kiri." 

"Orang kiri! Apalrnh orang lknri iitu? Meirelka irmlllmlbai ml\lgin 
panas, dan palak panas. Dan di bawah nau'111ga111 me1mhmg ke
panasan. Tidak nda dingin dan tidak aida lkemuliaan. Sesunggulh
nya mereka sebelum itu adalah hidup daRam mewah. Mereka masilhi 
berkeras dalam kedosaan yang hesmr. Dan merrelrn herkata: Bila 
kita telah kembali jadi tanah dan tuhmg, apallrnh kitu aican 
dibangkitkan jup.a? Begitulalhi jugalrnh ncnek moyimg kita y:1mg 
dahulu?" (Surat AI-Waqi'ah, ayat 41-48). 

Kemewahan rnenyebabkan jiwa menjadi palak panas, ke mari 
berjalan ke mari panas. Awan mendung yang serupa akan hujan 
pun membawa lebih panas! Panas, paaas! Jiwa menjadi mengge
legak kerana disalai oleh api yang telah mengosongkan perse<liaan 
jiwa. 

Beginilah jiwa rnanusia sekarang! 
Asal mulanya ialah kerana menyernbaln ibcllllda, abm ke1r:im:m 

benda tidak lagi dinilai oleh kebatimm. 
Tetapi tidaklah pula Tuhan memberi sendiri, di manakah 

batas kemewahan itu. 

1. Pada tahun 539 sebelum Masihi, ditakluk olch Cyrus Agung dari Parsi. 
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Itu terserahlah kepada timbangan akal bersih kita. Kepada 
ratio kita. Kesuburan hidup di Amerika, sehingga setiap rumah 
taninya telah mempunyai radio sendiri dan auto sendiri, pantaslah 
kalau Presidennya tinggal di istana putih yang indah. Kalau 
kemakmuran masyarakat telah terjamin dan telah terbukti. Tuhan 
pun tidak pula suka kalau orang tidak menunjukkan bekas nikmat 
Tuhan itu atas dirinya. 

Jabir meriwayatkan: "Pada suatu hari kaml datang berzlarah 
kepada Rasulu!lah. Maka kelihatan oleh beliau seorang di antara 
kami kusut rambutnya. Lalu rasul b~rsabda: "Tldakkah dla lni 
mendapat sisir untuk menyelesaikan rambutnya?" Kelihatan pula 
oleh beliau seorang yang kotor pak11iannya, maka beliao bersabda: 
"Tidakkah dia ini mendapat sabun pencuci kainnya?" 

Abul Ahwas Al-Jushami meriwayatkan pula dari ayahnya, 
berkata ayahnya itu: "Pada suatu hari Rasulullah melihatku 
dengan pakaian tidak berketentuan. Lalu beliau bertanya: "Tidak
kah engkau berharta?" 

Kujawab: "Ada, ya Pesuruh Tuhan!" "Apa hartamu?" 
Tanya beliau. 

"Ada aku diberi Allah, ada kambing, ada unta." 
Lalu beliau bersabda: "Kalau Allah memberimu harta benda, 

hendaklah engkau jelaskan bekas nikmat Allah dan kurniaNya atas 
dirimu." 

Kalau perbaikan nasib yang kita pe1juangkan dengan hebat · 
setel,ah mencapai kemerdekaan mulai bertunas, tentu kita senang· 
akan bekas nikmat itu. 

Pada suatu hari, saya berziarah kepada Presiden Sukarno di 
Istana Merdeka. Duduk berhadapan dengan beiiau di atas kerusi
kerusi yang empuk, dan lantai beralaskan permadani indah. Ketika 
akan tegak, terantuk sedikit kaki saya kepada tempat yang telah 
robek pada permaidani itu. 

Beliau tersenyum, dan amat dalam erti senyuman itu. Seakan
akan beliau berkata: "Namun begitu, masih ada yang berkata 
bahwa saya terlalu mewah!" 

Lalu dipanggilnya ajudannya, diperintahkannya memanggil 
orang yang ahli buat menyisip dan memperbaiki permadani pusaka 
peninggalan Relanda itu. 

Lalu saya berkata: "Ini bukan kemewahan! Bukankah segala 
barang yang ada di sini hanya barang peninggalan? Bukankah 
Istana Merdeka atau Gambir dan Rijswijk dan Chipanas, pening-
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galan dad kaum mewah yang telah terpaksa mengakui kemer
dekaan kita. Saya yakin, kalau istana-istana ini tidak mereka 
pusakakan, tentu Bung Karno belum bemiat hendak mendirikan 
istana seindah ini, melib.at negara dan rakyat kita yang masih 
miskinl'' 

"Terima kasih, Bung" kata beliau, dan katanya pula: "Berapa 
oranglah yang berfikir sampai begitul" 

Stalin pun hanya mempusakai Kremlin yang indah, bukan 
membuat sendiril 

Memang, kalau bukan istana peninggalan, belumlah kita 
terniat membuat seindah itu. Dapat dilihat sendiri berapa banyak
nya rakyat yang tidak mempunyai rumah. Jika hanya melihat 
selintas, memang tidak sepadan lstana Merdeka dengan rakyat 
yang masih tidur dikerangka auto tua dan di dalarn tong-tong dan 
di bawah jambatan. 

Sebab itu, maka ukuran mewah atau belum mewah, adalah 
ukuran kesihatan jiwa masyarakat berfikir. 
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ZAKAT 

Sekarang kita bicarakan Zakat, rukun Islain ketiga. Ibadat 
kepada Allah, tetapi berhubung langsung dengan masyarakat. 
Kerana dalam jiwa ajaran Islam ibadat kepada Allah itupun tidak 
dapat diceraikan dengan keteguhan pertalian dalam masyarakat. 
Inilah salah satu siasat harta dalam Islam, yang dapat diper
tanggungjawabkan di hadapan sejarah dan di hadapan dunia 
seluruhnya. 

Zakat ertinya yang tepat dalam bahasa Indonesia ialah pen
sudim atau pemlbersilian. 

Alangkah tepat nama ini! Berzakat, ialah mensucikan hati 
sendiri daripada penyakit bakhil, yang sangat membahayakan 
kepada pertumbuhan jiwa dalam masyarakat ramai. 

Memrn1cikmllll masyarakat daripada tumbuhnya pertentangan di 
antara yang mempunyai {the haves) dengan yang tidak mempunyai 
(the haves-not). 

Harta itu sendiri, sebelum dikeluarkan zakatnya, dipandang 
masih kotor. 

Harta itu mahal. Harta itu dicintail Harta itu berat melepas
kannya. Maka oleh kerann dalam zakat itu terkanduug erti yang 
amat dalam, Len tang adanya 'ibadat, maka kepada pemeluk ugama 
yang selain Islam, yang ada dalam kekuasaan Negara Islam tidak
lah dituntut membayar zak.at, supaya jangan menyinggung bagi 
perasaan dan keyakinan ugamanya. Kepada mereka hanya dituntut 
membayar Jhfolu. Sebagai wang tanggungan dan jaminan atas 
keselamatan mereka mengembangkan jiwa keugamaan yang 
dianutnya. 

Zakat adalah haknya masyarakat atas perseorangan. Zakat 
menunjukk.an kekuasaan masyarakat atas orang yang mampu. 
Orang mampu bukanlah cabang atas yang hanya harus memeras 
keringat si fakir untuk kekayaan sendiri. 

Perintah mel!1geluarkan zakat! 
Bukan perintah menerima zakat! 
Dalam Quran diterangkan, bahwasanya Tuhan· memuliakan 

anak Adam. Dan dalam hadis dijelaskan pula bahwasanya mem-
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beri lebih mulia dari meminta. Tangan yang di atas lebih mulia dari 
tangan yang di bawah. 

Dan nabi menyatakan pula kepada anak cucunya sendiri, 
supaya jangan menjangkaukan tangannya kepada harta zakat itu, 
sebab dia adalah "daki tangan" manusia! Walaupun dalam sejarah 
hidup beliau ternyata, bahwa berkali-kali rumahnya tidak ber
asap. Dan setelah beliau memegang kekuasaan negara di Madinah, 
pemah sebulan dapurnya tidak berasap. 

Tetapi Islam pun mengakui bahwa ada manusia yang lemah. 
Yang kurang pengetahuannya dan kurang kekuatan diri atau 
akalnya buat berjuang mencapai rezeki yang memuaskan. 

"Dan Dialah yang meajadikan kamu menjadi khalifahNya di 
bumi, dnn diangkatNya yang setengah kamu di atas yang setengah
nya, berdarjat-darjat. Supaya dicubainya kamu pada perkara yang 
didatangk~nNya kepada kamu itu. Sesungguhnya Tuhan engkau 
cepat menurunkan siksa dan sesungguhnya Tuhan engkau cepat 
menurunkan siksa dan sesungguhnya dia pun pengampun dan 
penyayang." (Surat Al-An'am, ayat 165). 

Lihatlah bagaimana mendalamnya filsafat ayat ini terhadap 
kepada masyarakat. Seluruh kita, sama rata diberi tanggungjawab 
menjadi Khalifah Tuhan. Tetapi kesanggupan tidaklah sama, 
sehingga tingkat nasib pun berbeza. Tetapi perbezaan adalah 
sebagai ujian, sebagai cambuk cemeti untuk semuanya bagi 
menyelenggarakan kewajiban di dalam hidup. 

Yang kaya wajib mengcluarkan zakatnya. Untuk itu berdiri
lah Negara Islam. Dia yang mengumpullrnn zakat, dan dia yang 
membahagikan. Apa hikmatnya? 

Sebab dia yang lebih tahu sia-pa yang perlu dibantu. Siapa yang 
perlu menerima. Setengah orang datang dengan diam diam men
daftarkan dirinya, sebab dia berhak mrnerima zakat. Tetapi se
tengah orang pula, sengaja tidak menampakkan diri bahwa dia 
fakir. Menunjukkan kefakiran diri, clipandangnya adalah satu 
kelemahan jiwa. Walaupun akan kering lidahnya, pantangnya 
meminta. • 

Inilah yang bernama 'iffah. Rasul mcnyuruh anak cucunya 
memegang akhlak 'iffah, dan itt, menjadi pengertian mendalam 
bagi umat Muhammad, bahwa dia pun mesti 'iffah. 

"Kalau kamu menafkahkan sumtu lkiebajilrnlfl,, lflmkm adaUah ih11 
untuk kebahagiaan dirimu scndiri. 



Dan tidaklah kamu nafkahkan. dla, me:alnkan kerana meng
h&rapkan wajah Allah. 

Dan apa saja yang kamu nafkahkan daripada kebajlkan, kelak 
akan dibayar hmai kembali oleh Tuhan, dan kamu tidak akan 
teraniaya. 

Bagi orang-orang fakir ya.ng telah sengaja menentukan dirinya 
pada Jalan Allah. 

Yang tidak sanggup turut berlumba pula di muka bumi. 
Disangka o!eh orang yang bodoh-bodoh bahwa mereka kaya, 

kerana sangat 'iffahnya. · 
Kamu boleh mengenai mereka daripada raut mukanya. 
Mereka tidlak mahu meminta-minta kepada manusia dengan 

merendah-remllahkan diri. 
Maka apa yang kamlll nafkahkan dari kebajikan itn; Allah 

acllalah mengeta!mi:nya." (Surat A!-Baqarah, ayat 272,273). 
Manusia sejati tetap mulia, walaupun dia miskin. Perasaannya 

halus, dan dia tahu akan kehormatan dirinya. Dia mempnnyai 
pergantungan yang lebih tinggi, iaitu Tuhan. Dan yang kaya pun 
demikian pula. Meskipun berlipat ganda kekayaan yang didapat
nya, dia tidaklah lupa hahwa itu nikmat Tuhan atas dirinya, yang 
tidak boleh disia-siakannya. Dia tidak mahu putus dari masya
rakat. Hari jumaat dia akan tetap sembahyang bersama-sama di 
masjid dengan saudaranya yang miskin dan fakir itu. Dan jika dia 
datang terkemt:dian, duduklah dia di saf yang didapatnya. Tidak 
dia merebut kc muka, mentang-mentang dia berduit. 

Sudah tcrang bahwa kemakmuran rezeki membawa kemak
muran jiwa, membawa pandangan yang indah atas alam ini, 
merasai kasiha11 dan rahmat kepada sesama makhluk. "Alangkah 
membekunya dunia ini, kalau di dalamnya tidak ada rasa rahmat 
kasih sayang." Maka syukurilah nikmat itu dengan sepenuh hati. 
Buktikan kesyukuran dengan memuji Allah dan menyayangi 
masyarakat. 

Manusia ticlaklah akan sampai kepada darjat ini, kalau sekira
nya dia mencari harta benda, sampai kaya pun, hanya sekadar 
mencari makan. 

Kalau sekadar mencari makan, apalah ubahnya manusia 
dengan hewan? 

Islam tidak menyukai perbezaan kesanggupan menjadikan 
perbezaan kelas, lalu pertentangan kelas. Yang kaya hidup mewah 
dan h1pa daratan mana yang ditinggalkannya dahulu dan pelabuh-
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an mana yang akan ditujuinya. Dan yang miskin hidup melarat 
sengsara, dengan penuh dengki dan benci. Lapar, penyakitan dan 
telanj~g. 

Kata rasul, kalau terjadi begitu, itu bukan umat Islam! 
W alaupun di sana ada masjid, ada Surat Y llli&n, ada menara! 
"Tidaklah beriman kepadaku, harang siapa yang tidur dengen 

perut kenyang, pada haljiran tetangganya, lapar, dan dia tahul" 
"Tidaklah beriman seseorang kamu, sebelum mencintai akallll 

saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." 
Islam membenci pertentangan yang menjolok mata itu. Kerana 

di belakang itulah berdirinya kebencian, dengki, khizit dan iri hati, 
yang akan tumbuh dari kalangan yang tidak berpunya. 

Dan sombong, angkuh, menyendiri, pada yang berpunya. 
Itulah senantiasa yang meruntuhkan tiang-tiang kemakmuran 

dan keamanan masyarakat. 

Itulah yang membawa kekasaran pekerti, kekesatan hati pada 
yang kaya. Dan itu pula bahkan, yang menimbulkan pencurian, 
perompakan, garung, penyamunan. 

Itu pula yang membawa kehinaan diri, jatuhnya harga muka, 
turunnya nilai hidup, hilang kehormatan sebagai manusia. 

Kaum komunis mengatakan bahwa itu adalah "Utopian
Sosialisme". Itu telah dibicarakan oleh Proudhon, katanyal 

Islam tidak menghambat beberapa teori perbaikan. Tetapi 
Islam tidak dapat menyetujui, kalau pembcr5ihan asas masyarakat 
ini dimungkiri pula. Selama asas ini masih dipandang suatu 
"Utopian", selama itu pulalah komunisme akan menjadi musuh 
sebesar-besarnya dari Islam. Uan Islam pun 1;1empunyai ke
yakinan, bahwasanya suatu teori yang hanya diubar-ubarkan dari 
luar saja, tidak mengakui adanya kemurnian masyarakat dari segi 
jiwa, itulah Utopian sebesar-besarnya dalam alam, yang belum 
pernah dikenal sejak dunia terkembang! ! 

Maka kerana perpaduan kerjasama kerana persamaan 
tanggungjawab 111anusia menjadi khalifah Allah di bumi itulah, 
maka ada aturan zakat dalam Islam. Dia adalah rukun! Rukun 
yang tidak sah Islam seseorang, kalau ini tidak disamakannya 
dengan kepentingan sembahyang. Tidak sah Islam seseorang, kalau 
kepentingan zakat tidak disamakannya dengan pengakuan atas 
adanya Allah dan kcbenaran rasul! 
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Abu Bakar berkata: "Demi Allah, akan kuperangi orang yang 
sengaja memisahkan kepentingan zakat dengan kepentingan 
sembahyang." 

Nisab atau bilangannya telah ditentukan. Orang yang akan 
mengeluarkan zakat tidak perlu telah memakai firma, trading atau 
syarikat perniagaan ata.u kilang besarl 

Adapun minimum (batas di bawah) dari seorang yang telah 
wajib mengeluarkan zakat ialah 20 gram emas ditambah 200 
dirham. Menurut hitungan wang pound Mesir 18 pound, dan 
menurut hitunga.n ringgit Malaysia dalam harga lama (sebelum 
perang) $79.16. 

Jika harta itu diperniaga.kan sampai setahun, maka telah wajib 
zakatnya, iaitu lebih daripada keperluan hidup sehari-hari, dan 
dikimat 1 segal a yang termasuk dalam edaran perniagaan. 

Cubalah perhatikan dengan saksama! Sia.pa yang t<!lah di
pandang oleh Islam sebagai 3eorang kapitalis? Alangkah lebih 
dipersempitnya oleh Islam ukuran paling bawah itu. 

Sebab itu maka wang simpanan dalam masyarakat yang masih 
memakai bank sekarang ini wajiblah dizakatkan. Apakah lagi yang 
diedarkan dalam perniagaan. laitu dengan hitungan dua setengah 
per§a"llll. Piutang cli mana dibayar orang, waktu itu dizakatkan. 

L Z.mluld pertmirni1111rn. 

Yang dimaksudkan dengan pertanian ialah pertanian 
makanan yang menjadi dasar hidup manusia sehari-hari. Sebagai 
gandum di bebcrapa negeri dan beras di tanah air kita. Adapun 
yang mengenyangkan di waktu darurat, misalnya jagung atau 
ketula dan gaplek di tanah air kita, tidaklah wajib zakatnya. Sagu 
yang menjadi makanan mengenyangi di Ambon mungkin dizakat
kan juga sekadar lengkungan penduduk yang makan sagu. 

Nisab padi adalah dua macam. 

1. Kalau padi itu berbandar Iangit, baik disawahkan atau di
ladangkan, apa lagi kabu mendapat saluran air yang baik 
(irigasi), maka nisabnya ialah kira-kira 2,000 gantang padi (1,000 
gantang beras). 

Nisab padi ialah 2,000 gantang (1,000 gantang jika dijadikan 
beras). 

L Kimat atau kimah - dinilai atau dihitung (Arab). 

83 



Zakatnya dua macam: 

a. Kalau sawah atau ladang itu berbandar langit, atau men
dapat aliran air yang baik (irigasi) dan bandar buatan, zakat
nya ialah sepersepuluh. 

· Jadi 200 gantang padi. (100 gantang beras). 

b. Kalau airnya dirnasukkan dengan susah payah, misalnya di
angkutkan dari tempat lain, ditimbakan, atau dikeluarkan 
dari satu sumur dengan kekuatan unta dsb. maka zakatnya 
hanya separuh dari itu. 
100 gantang dari 2,000 gantang padi. (SO gantang dari 1,000 
gantang beras). 
Pengeluaran zakatnya ialah di waktu mengetam. 
"Berikan haknya di hari mengetamnya." (Surat Al-An'am, 
141). 

2. Zakat ternak. 

Yang dimaksud dengan ternak ialah kambing, biri-biri, 
kerbau, sapi dan unta. Ternak kenderaan seperti kuda, keledai dan 
sebagainya tidak krmasuk. Demikian menurut mazhab Shafi'i 
yang terpakai di tanah air kita kita menjadi dasar pada umumnya. 

Nisab dan hauinya: 
Nisab dan haulnya hanyalah menurut bilangan. 

Kambing: 

Buat 40 ekor kambing, dizakatkan satu ekor. 
125 ekor kambing, zakatkan 2 ekor. 
210 ekor, zakatkan 3 ekor .. 
Buat seterusnya setiap tambahan 100 ekor, zakatkan satu ekor. 

Sapi dan kerbau: 

30 ekor sapi atau kerbau, zakatkan 1 ekor yang umur 1 tahun. 
40 ekor, zakatkan 1 ekor yang umur 2 tahun. 
60ekor, 2e.kor, umur2tahun. 
80 ekor, 2 ekor umur 2 tahun. 

Bilangan-bilangan perantar:.tan tidaklah dikenakan (waqas). 
Misalnya sapi bilangan 40 ekor dizakatkan. Maka sebelum genap 
bilangannya 60 ekor, baru SO ekor atau 59 ekor, maka yang wajib 
dizakatkan hanya yang 40 ekor. Lebihnya itu belum ! 
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Unta: 

Meskipun unta tidak ada di tanah air kita, maka buat menam
bah pengetahuan baik juga kita tuliskan daftar zakatnya: 

5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. 
10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. 
15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. 
20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing 
25 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 1 tahun. 
36 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun. 
46 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun. 
61 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 4 tahun. 
76 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta umur 3 tahun. 
91 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta umur 3 tahun. 

121 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta umur 3 tahun. 

· Kalau berlebih dari 121 ekor, maka dihitung tambahannya 40 
ekor. Setiap bertambah 40 ekor, maka zakat yang tambahan itu 
seek.or unta umur 2 tahun. 

(Demikianlah diam bi! sarinya dari kitab "Qalyubi," 'ala! 
'Amirah, sharah Minhaaj). 

*** 
Dengan jalan demikianlah Islam menegakkan dasar-dasar 

untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan berbahagia, dan 
menuju apa yang dinamai "Keadilan Sosial", Adil lahir dan batin. 

Adapun zakat yang telah diterangkan itu adalah termasuk 
rukun Islam dan kemestian Iman. 

"Telah beroleh kemenangan orang yang beriman, yang 
H.husyuk "di dalam sembahyangnya. Yang menjauhi perbuatan 
yang tidak berfaedah, dan yang mengeiuarkan zakat." (Al
Mu'minin ayat 1-4). 

Enggan mengeluarkan zakat adalah suatu dosa besar, iaitu 
syirik, mempersyarikatkan Tuhan dengan yang lain. Enggan 
mengeluarkan zakat ertinya lebih mencintai harta daripada men
cintai Tuhan. Itu sebabnya maka dia termasuk syirik. Dan bukti 
bahwa mereka tidak percaya akan hari akhirat. 

"Neraka Wailun bagi orang yang musyrikin, yang tidak 
mengeluarkan zukat dan mereka tidak perceya akan hari akhirat." 
(SuratFussilat ayat 6-7). 
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Mengeluarkan zakat adaRah jahim u111tulk menaju ralbumat 
Allah: "Dan dirikanlah sembahyang, dan lkeluarlumllah zakat, dan 
taatlah kepada rasul, agar kamu beroieh rahmat." (Surat An-Nur, 
ayat 56). 

Sebaliknya, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan 
zakat, dua perkara yang tidak boleh tercerai dari kehidupan 
seorang Mukmin, adalah alamat keyakinan akan akhirat. Itulah 
darjat yang tinggi: "Itulah ayat-ayat Quran dan kitab yang nyata. 
Pertul\Juk dan khabar gembira bagi orang yang percaya, yang 
mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dan mereka 
yakin dengan akhirat." (Surat An-Nam!, ayat 1-3). 

Zakat adalah satu aturan yang telah berlaku di dunia sejak 
dunia dituruni ugama dan na.bi-nabi. Jadi bukan syariat kepada 
Muhammad saja. Tentang Ismail Tuhan bersabda: "Dan adaiah 
dia menyuruh mengerjakan sembahyang rllim mengeluarl.uim 
zakat, dan adalah dia di sisi Tuhannya mendapat keredhaan." 
(Maryam, ayat 54-55). 

Tentang Ibrahim dan nabi-nabi keturunan Ibrahim, Tuhan 
bersabda: "Dan kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'kub, 
dan semuanya Kami masukkan golongan orang yang saieh. Dan 
Kami jadikan pula mereka mel\Jadi Imam-3mam yang memberi
kan pertul\Juk dengan perintah Kami. Dan Kami wahyukan 
kepada mereka perbuatan-perbuatan yang baik dan mendirikmrn 
sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dan semuanya beribadat 
kepada Kami." (An-Anbia', ayat 27-28). 

Sebab itu maka bersabdalah Nabi Muhammad, sebagai 
ancaman besar terhadap orang yang enggan mcngeluarkan zakat: 
"Barang siapa yang diberi Tuhan harta benda, dan tidak di
keluarkannya zakat.nya, maka harta itu kelak di bari kiamat akan 
dljelmakan sebagai seorang yang gagah berani, alum me:ngikatnya 
dengan dua tali kering, dan menarik kuduknya seraya berlkata: 

. Hai, saya i.ni adalah hartamu! Saya ini adala:h isi perbendaha
raanmn." (Hadis). 

Zakat diambil dengan kekuatan undang-undang. Jadi tidak 
hanya diserahkan kepada kesukaan yang empunya, kerana ber
fikir didasarkan kepada individualisme belaka. Lantaran dalam 
Islam, semata-mata kemerdekaan diri, yang tidak dipertalikan 
dengan maslahat masyarakat, tidaklah ada. 
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Di samping z.akat, sebagai kewajiban kenegaraan itu, maka 
adalah pula pintu pertalian dengan masyarakat yang lain, iaitu 
sedekah. 

Sedekah terserah kepada rasa suci hati manusia, dengan tidak 
ditentukan hitungannya. Bertambah tinggi darjat lmah, bertam
bahlah manusia tidak memandang mahal hartanya lagi. Yang 
mahal baginya ialah hubungan silaturrahim dengan sesama 
manusfa dan ibadat kepada Tuhan. Sebagaimana suatu syair 
Arab: 

Harta itu hanyalah pasir 
Selama ada dalam simpanan 
Barulah terang nilai harganya 
Setelah lepas dari dalam tangan. 

Di sinilah letak pengajian Islam yang telah tua, bahwasanya 
harta itu jangan diletakkan dalam hati, tetapi letaklah dalam 
kantung. Kerana kalau diletak dalam hati, lukalah hati kalau 
kantung kosong, akan datang gantinya. 

Seketika Rasulullah s. a. w. meminta pengorbanan sahabat
sahabat untuk belanja satu peperangan, ada yang memberikan 
semua hartanya. Seketika nabi bertanya: "Apa lagi yang tinggal 
dalam tanganmu?" 

Dia menjawab: "Masih ada, iaitu Allah dan rasulNya." 

Pengorbanan seperti ini mengandung dua didikan dalam 
Islam. Pertama kepada diri sendiri, kedua pertalian diri dengan 
masyarakat. 

Dasar kedermawanan ialah rasa rahim. Rahim adalah satu 
pecahan daripada sifat Tuhan. HambaNya dianjurkan memakai 
sifat Tuhan ini. Nabi bersabda: "Tidaklah beriman seseorang 
kamu, sebelum dia merssa rahim." Lalu seorang sahabat berkata: 
"Semua kami adalah berhati rahim." N abi menjawab: "Yang aku 
maksudkan bukanlah rahim seorang kepada kawannya sahaja, 
melainkan merata kepada seluruh manusia." 

Di sini jelas benar bahwasanya rahmat kasih sayang itu, 
bukan hanya terlingkung dalam satu keluarga, atau suatu bangsa 
atau sesama Islam saja, melainkan merata kepada seluruh 
manusia. Dalam Quran surat Mumtahinah ayat 8, dijelaskan 
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bahwasanya dengan pemeluk ugama lain dalam tanah air sendiri, 
dianjurkan sikap yang adil dan hubungan yang baik. 1 

Bukan saja kepada sesama manusia, bahkan terhadap seluruh 
yang bernyawa. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan bahwasa
nya Nabi Isa 'Alaihis Salam pada suatu hari berjalan, maka 
melintaslah seekor babi. Babi itu dihalaukannya saja dengan baik, 
dengan tidak bertutur. Pengiringnya bertanya: "Hai Guru! 
Mengapa guru berdiam saja melihat babi itu?" Beliau menjawab: 
"Saya tidak mahu keluar dari mulutku kata-kata yang keji ter
hadap bin a tang itu." 

Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah s.a.w. menceritakan 
darihal seorang laki-laki yang tengah berjalan dengan sangat 
kehausan. Maka bertemulah olehnya sebuah sumur. Maka turun
lah dia dari kenderaannya dan dia minum di sumur itu. Tiba
tiba datanglah seekor anjing yang menghulurkan lidahnya kerana 
sangat haus. Dimakannya tanah, kerana sangat hausnya. Maka 
berkatalah laki-laki itu: "Anjing ini rupanya sudah sangat haus, 
serupa dengan nasibku tadi." Maka dia turun sekali lagi ke sumur 
itu, ditimbanya air dengan sepatunya dan digigitnya dengan gigi
nya sampai naik ke atas, lalu diberinya minum anjing itu. Se
telah anjing minum, laki-laki itu mengucapkan syukur kepada 
Allah, dan Allah memberi ampun dosa-dosanya." 

Mendengar cerita ini sahabat-sahabat itu bertanya: "Men
dapat pahala jugalah kita lantaran menolong binatang?" 

Rasulullah menjawab: "Bahkan pada tiap-tiap yang ada 
rabunya kita diberi pahala." 

Dan sabda beliau pula: "Seorang perempuan, masuk ke 
dalam neraka, lantaran hanya seekor kucing yang diikatnya, tidak 
'diberinya makan atau tidak dibiarkannya makan daripada 
serangga-serangga bumi. · 

Lantaran itu adalah hati rahim itu asas utama dari Iman. 
Dalam hadis tersebut bahwasanya rahmat itu diciptakan Tuhan 

1. Tek~ lengkapnya ayat 8 itu ialah: "Tiadalah Allah melarar.g kamu berbuat 
baik dan berlaku i.dil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana 
ugamamu dan tidak pula menghalau kamu dari tanah airmu; sesungguhnya 
AUah mengasihani orang-orang yang berlaku adil itu." Sambungannya pada 
ayat 9 berbunyi: ''Hanya Allah melarang mengangkat pemimpin dari orang 
yang memerangi kamu kerana ugamamu dan menghalau kamu dari tanah 
airmu; barang siapa yang mengangkat mereka itu, maka adalah mereka orang
orang aniaya." 

88 



100 banyaknya. Hanya satu yang diturunkan ke dunia, itulah yang 
kita bahagi-bahagi dan termasuklah di dalam yang satu itu burung 
mengangkut makanan untuk anaknya yang belum pandai terbang, 
induk ayam yang melindungi anak-anaknya dalam sayapnya dan 
ibu bangun tengah malam menghalau seekor nyamuk'yang hendak 
menggigit anaknya. Sifat Tuhan Rahman dan Rahim. Anugerah
Nya ialah Rahmat, dan di antara sesama makhluk hendaklah 
hidupkan marhamat. Rahmat Tuhan meliputi akan seluruh alam, 
dan dengan rahmat kehidupan ini ditegakkan. Apakah yang meng
hambat kita membantu seorang anak kecil yang ditinggalkan 
oleh babunya? lalah rahmat! Rahmat menyebabkan anugerah 
redha Allah di dunia, dan pahala Allali di akhirat. 

Dari sebab rasa rahim di hati itulah manusia. bersedekah. 
Dan dari sebab itu pulalah dengan rela hati dia menafkahkan 
hartanya. 

"Alif, laam, Miim; Itulah kitab yang tidak ada keragu-raguan 
padanya lagi, menjadi pertunjuk bagi orang yang taqwa. Iaitu 
yang percaya akan yang ghaib dam mendirikan sembahyang, dan 
dari rezeki yang Kami anugerahkan, mereka nafkahkan." 
(Surat Baqarah, ayat 1-2). 

Dengan kata-kata demikianlah Kitab Suci Quran dibuka. 
Kepentingan diri sendiri tidaklah berdiri sendiri. Kepentingan 

diri sendiri, hanyalah sebahagian daripada kepentingan bersama. 
Apalah ertinya diri sendiri terlepas, kalau bersama terikat oleh 
kesusahan. Dan pasti, kesusahan bersama itu mesti menjalar 
kepada diri sendiri. Inilah jiwa Islam yang sejati. 

Oleh sebab itu, seketika kaum Muhajirin (yang berpindah) 
bersama Rasulullah, kerana dorongan keyakinin ugama dari 
Mekah ke Madinah, mendapat sambutan yang sangat gembira oleh 
Mukmin yang menunggu di Madinah. Mereka bela, mereka tolong 
dan mereka pertahankan, sehingga yang baru datang itu tidak 
merasa canggung di tempat yang baru. 

"Dan orang yang telah kukuh dalam rumahtangganJa dan 
beriman sebelum mereka. Mereka cintai orang-orang yang ber
pindah ke negeri mereka. Tidak didapat dalam dada mereka 
keinginan akan pemberian mereka. Mereka tidak pentingkan diri 
sendiri, walaupun ditimpa kesulitan. Dan barang si11pa yang mem
bersihkan rasa bakhil dari jiwanya, itulah orang yang beroleh 
kemenangan." (Al-Hashr, ayat 9). 
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Inilah kehic!upan yang amat dicita-citakan oleh tiap-tiap umat 
yang telah mengakui pengikut Muhammad: 

"Mereka bayarkan nazar mereka dim merelka talkuti had yang 
kejahatannya sangat bemyala-nyala. Mereka berilkan malkanan 
kepada yang ingin diberi makan, baik mislkin, at!lU anak yatim atau 
orang tawanan. "Kami memberi makanan ini adaBah lkerana Allah! 
Tidak kami mengharapkan daripada kamn balasan atau ucapan 
syukur." (Surat Ad-Dahr, ayat 7, 8, 9). 

Sedekah atau nafkah yang diberikan kepada yang berhajat, 
bukanlah semata-mata barang yang hilang dari tangan, melain
kan barang petaruh kepada Tuhan, yang akan dibcri bunganya: 
"Siapakah yang akan herpetaruh kepada Allah, sebagai suatu 
petaruh yang baik? Maka Allah akan memberinya bunga lipat 
ganda, dan baginya pahala yang mulia." (Al-Hadid, 18). 

Sedekah atau nafkah, bukan saja petaruh, bahkan sull.tu 
perniagaan yang senantiasa berlaba. "Sesunggulmya orang yang 
membaca kitab Allah, dan mendirikan sembahyang, dan menaf
kahkan apa yang Kami rezekikan, baik scr:ara rahsia, atau secara 
terang, adalah mereka mengharapkan pemiagaan yang seka»i-lkali 
tidak akan rugi. Supaya mereka terima tunai pahalanya, dan akan 
ditambah pula dengan anugerahNya. Sesungguhnya Dia, adalah 
pengampuan dan mensyukuri," (Al-Fathir, 29-30). 

Orang yang tidak merasa berat menafkahkan harta, rezeki 
anugerah yang diberikan ke tangannya itu, akan menjadi seorang 
kaya y .. ng harta kekayaan itu seluas langit dan bumi, disertai 
ampunan Tuhan: "Bergegaslah kepada ampunan Tuhanmu, dan 
kepada syurga yang luasnya seluas ketujuh langit dan bumi, yang 
disediakan bagi orang yang bertaqwa. laitu ora111g-orang yang 
menafkahkan hartanya di waktu keiapangan dan di waktu 
kesempitan pun, dan orang yang sanggup memadamkan murka
nya, dan memberi maaf kepada sesamanya m1musia. Dan Allah 
cinta akan orang yang senantiasa bersedia berbuat baik." (Surat 
Alaa Imran, ayat 133-134). 

Infaq, mehafkahkan harta itu adalah alamat keteguhan me
megang janji dengan Tuhan, disertai takut dan cemas akan men
dapat hisab (perhitungan) yang tidak baik di muka Tuhan kelak. 
Jadi timbul dari keinsafan dan kesabaran, dan pandang yang jauh. 
Enggan bernafkah, adalah sama ertinya dengan memutuskan tali 
yang telah dihubungkan Tuhan: 
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"Yang ingat hanyalah yang mempuny1d lntlsari flklran. Yang 
meneguhi jaajinya dengan Allah, dan tldak mungkir akan 
keteguhan Jan.Ji itu. Dan yang menghubungkan apa yang dlsuruh
kan Tuhan supaya tetap dihubungkan) dim takut mereka akan 
Tuhan, dan cemas akan buruknya perhubungan di zkhlrat kelak. 
Dan yang sabar kerana harap akan wajah Tuban, dan mendirlkan 
sembahyang, dan menafkahkan daripada rezeki yang Kami · beri
kan, baik dengan jalan sembshyang atau jalan nyata, dan ditolak
nya kejahatan dengan kebaikan. Itulah mereka yang akan men
dapat tempat kesmllahan yang balk, itdtu Syurga 'Adan yang a~an 
mereka masuki bersama dengan yang saleh-saleb darlpada 
ayah-ayahnya, suami isterinya, ketbrunannya semua. Dan malaikat 
masuk pula kepada mereka dari segala pintu, dan berkata: Selamat 
bahagialah atas kamu sekalian, lantaran kesabaranmu, maka 
inilah yang seindah-inrlah penghabisan rumah. Dan adapun orang 
yang memutuskan janji Allah pada hal sudah diperteguh, dan 
memutuskan barang yang diperintahkan Allah supaya diper
sambungkan terus, dan berbm1t binasa di bumi, maka bagi mereka 
adalah laknat, dan bagi mereka ada?ah seburuk-buruk rumah 
kesmllahan." (Surat Ar-Ra'ad, 9-25). 

Enggan mengeluarkan infaq, adalah kebinasaan dan kerun
tuhan. "Na.fkahkanlah pads jalan Allah, dan jangan kamu masuk
kan tanganmu ke dalam kelbinasaan." (Surat Al-Baqarah, ayat 
195). 

Binasa perseorangan kerana dibenci sesama manusia di dunia, 
binasa di akhirat kerana azab siksa Tuhan. Dan kebinasaan 
masyarakat, kerana penyakit mementingkan diri sendiri. Binasa 
kerana timbulnya rasa dengki, benci, iri hati dan kesombongan. 
Kacau pergaulan bersama kerananya. 

"Lemp:arkan ke dalam neraka jahanam tiap-tiap orang yang 
kafir dan keiras kepala. Yang menghambat-hambat berbuat 
kebajikim dan suka menggmnggu-ganggu orang, dan ragu." (Surat 
Qaaf, ayat 24-25). 

Apakalht yang membawamu kc dalam neraka saqar 1 ini? 
Mereka berkata: "Kami fofa.k termasuk orang yang sembahyang, 
dim lkami tidak memberi makan kepada orang miskin, dan kami 
lberhanyut-ha1111yut dengim orang yang berhanyut-hanyut, dan 

I. Saqar, ncraka yang keernpat (Arab). 
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adalah kami ini mendustak:an al!um lhiari kemmlian." (Surat 
Al-Muddathir, ayat 42-47). 

Bahkan adalah mendustalum ugama dan tetap masuk neraka, 
walaupun sembahyang: 

"Adakah engkau lihat orang yang mendustaluua llllgama? 
Itulah orang yang membuat terlantar anak yatnm. 
Dan tidak mt:nyediakan makanan orang miskin. 
Maka neraka W ailun bagi orang yang sembalhy 1111mg. 
Yang dalam sembahyang itu mereka Iopa. 
Yang ria, dan tidak suka tolong menoUong." 

(Surat Al-Ma'un). 

Saya tidak akan membahagi-bahagi hukum fekahnya tentang 
sedekah wajib, sedekah rukun atau sedekah sunnat. Cita-cita 
hidup tinggi dari seorang Islam ialah kesanggupan mengerjakan 
segala perintah, dengan tidak memperkatakan wajib, sunnat, 
mandubnya. 1 Perintah bersedekah itu amat dikuatkan dan 
dihasung oleh nabi. Bersedekah, walaupun engkau tidak ada 
mempunyai harta yang akan disedekahkan. 

Nabi bersabda: "Hendaklah selurnh !rnum lV.hlldimin lber
sedekah." 

Sahabat bertanya: "Ya nabi Allah, kalau tidak ada yang akan 
disedekahkan bagaimana?" 

"Berusalha dengan tang1m sendiri, selhingga memlbeiri manfaat 
kepada dirinya, itupun sudah bersedekah." Jawab beliau. 

"Kalau itu tidak ada pula?" Tanya mereka. 
"Tolong orang yang kesempitan, walaupun deng1uu memberi 

bicara." · 

"Kalau tidak ada pula?" 
"Amalkan yang ma'ruf, tahan diri berllnuatjalhat. Itupun sudah 

sedekah!" 
Suatu hari datang pula sahabat-sahabat yang miskin kepada

nya dan mengadukan perasaan hatinya: "Orang kaya-kaya telah 
pergi dengan kekayaannya. Mereka sembahyang, kami pun sem
bahyang. Mereka puasa, kami pun puasa. Tetapi ketika mertka 
menyedekahkan kelebihan hartanya, kami yang miskin ini ter
nganga. St:bab tidak ada yang akan kami berikan." 

1. Yang dip,erintahkan. 
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"Jiwa kecil" itu beliau ubat. Lalu beliau bcrkata: "Meng
ucapkan tasbih kepada Tuhan, pun sedekah. Mengucapkan puji
pujian pun sedekah. Memelihara kehormatan diri, pun sedekah. 
Bahkan menghindarkan duri tengahjalan, pun sedekahl" · 

Lalu ada yang bertanya: "Bagaimana pula caranya Ya Rasul 
Allah, memelihara kehormatan dikatakan pula sedekah?'' 

Lalu beliau jawab: "Cuba engkau fikir. Kalau engkau guna
kan kehormatan dirimu itu untuk yang haram (zina), bukankah 
engkau berdosa? Maka jika engkau nikahi seorang perempuan, 
ten tu engkau berpahala. Itulah maksudku memelihara kehormatan 
sedekah juga." 

Demikianlah, semuanya diperlakukan sama. Sehingga yang 
miskin tidak merasa kecil jiwa dan putus harapan. Pintu kebaktian . 
terbuka bagi semuanya. 

*** 
Anjuran bersedekah atau infaq itu bukan pula menerawang 

langit, yang tidak dapat dikerjakan. Melainkan dianjurkan yang 
praktis. Mulailah dari yang deka.t, dari ayah bunda, keluarga karib, 
kawan tetangga, sahabat karib. Baru teruskan kepada yang lain, 
yang fakir miskin. Bertambah besar kesanggupanmu, bertambah 
luas pula daerah tempatmu bersedekah itu. 

"Beribadadah kepada Allah, dan Jangan dipersyarikatkan dia 
dengan sesuatu pun. Dan dengan ayah-bunda hendaklah berbuat 
baik (ihsan), dan dengan kaum-keluarga karib, dan anak yatim, 
clan orang-orang miskin, dan tetangga karib, dan tetangga sisi, dan 
sahabat kentaJ, dlan Ibnus sabil, dan terhadap budak belianmu 
sekalipun. Dan Allah tidak suka kepada si pongah-sombong, iaitu 
orang yang bakhil dan menganjurkan orang lain supaya · bakhil 
puda, dlan menyembunyikan apa yang diberikan Allah kepadanya 
daripada anugerahNya. Dan kami sediakan bagi orang yang kafir 
siksa yang amat hina." (Surat An-Nisa', ayat 36-37). 

"Katakan Muhammad! Apa saja yang kamu nafkahkan dari
pac!ai yang baik, adalah untuk ayah-bundanya dan karib kerabat
mu, dan anak yatim, dan orang miskin dlan Ibnus sabii. Dan apa 
yang kamu perlb,uat daripadla kebaikan, maka sesungguhnya Allah 
adalah mengetahuirnya." (Surat A!-Baqarah, ayat 115). 

Lihatlah di ayat itu. Jiran tetangga berdekat rumah, dekat 
pula kedu_dukannya dengan ayah-bunda dan karib-kerabat. Dan 
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anak yatim, dan orang miskin yang lain pun didekatkan pula 
dengan itu. Y ah, jika masih sedikit yang akan dinafkahkan, ten tu 
diberikan kepada yang lebih dekat, yang lebih amat perlu. Dan kita 
bercita-cita supaya luas. Alangkah jauhnya ajaran ini dengan 
individualisme zaman kini, yang takut didatangi tetamu dan takut 
dimintai pertolongan! 

Kemurkaan tidak boleh mengalahkan rasa rabim dan 
ihsan. Abu Bakar nyaris mencabut perbantuan yang senantiasa 
diberikannya kepada Mistah, kerana Mistah turut pula menjatuh
kan tuduhan yang tidak-tidak atas 'Aishah. Sikapnya ini ditegur 
oleh Tuhan dengan ayat: "Tidaklalhl boieh orang yang kaya 
di antara kamu dan mempunyai kelapang1m menangguhkan, 
bahwa akan memberikan kepada lkerabatnya dim orang-orang 
miskin, dan orang-orang yang berpindah pada jalan Allah. 
Hendaklah memaafkan dan hendaidah mengampumi. Tidall.drnlh 
kamu ingin agar Allah mennberilkan ampummNya lbiagl kamu?" 
(Surat An-Nur ayat 22). 

Demikianlah Tuhan mempertinggi perasaan ha!us manusia ke 
atas puncak kemuliaan. Suatu ajaran yang dapat dipertanggung
jawabkan di tiap-tiap zaman, jadi kebanggaau dahulu, kini dan 
nanti. 

Di dalam satu hadis Qudsy diterangkan bahwas:mya berbuat 
baik kepada sesama manusia, adalah berbuat baik kepada Tuhan 
Allah sendiri. Tuhan Allah bersabda di hari kiamat: "Wahaii Analk 
Adam, aku sakit tidak engkau jengguk." Maka Anak Adam 
menjawab: "Ya Rabbi! Bagaimana aku menjengguk engkau, pada 
hal Engkau Tuban Sarwa sekaiian alam?" Tuhan menjawab: 
"Tidakkab engkau ingat, hambaKu iii fulan sakit, Hdak engllum 
jengguk? Bukankah jika engkau pell'gi men,jenggulk dia, akan 
engkau dapati Aku ada serta dia?" 

Dan katanya pula: "Hai Anak Adam! Alm mieminta makan, 
tidak engkau beri makan." Anak Adam menjawab: "Ya Rabbi! 
Bagaimanakah alrn akan memberi Engkau makam, pada hall 
Engkau Tuhan Sarwa sekalian alam?" Maka Allah bersabda: 
"Tidakkah englfau tahu si fulan meminta makarn, lalu Hdak engkau 
beri makan? Tidakkah engkau tahu, bahwajika engkau beri makan 
dia, namun akan engkau dapati Aku padanya." "W ahai anak 
Adam! Aku meminta minum, tidak engkau beri mil!'mm." Maka 
berkata pula Anak Adam: "Ya Rabbi, bagaimanakalh aku alum 
beriMu minum, pada hal Engkau Tuhan Sall'wa scllrnlian aiam?" 
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Maka bersabdalah Tuhan: "Memlnta diberl mlnum hambaKu al 
fuian, tidak engkau beri minum. BukankRh Jma dfa engkau berl 
minum, akan engkau dapatl demlklan di slsfKu'l" 

Di dalam ayat-ayat dan hadis dipuji sedekah yang diberikan 
dengan sembunyi, dan kurang terpuji sedekah •yang diberikan 
dengan gembar-gembur dan sangat tercela sedekah kerana mencari 
nama (ria). Kerana perasaan orang yang diberi sedekah pun 
haruslah dipelihara pula. "lika engkau nyatakan sedekah ltu, 
baiklah. Teas.pi jika engkau sembunylkan dan engkau berlkan 
iangsung kepada si fakir, !tulah yang lebih balk bagl kamu." (Surat 
Al-Baqarah, ayat 271). 

Penyakit yang amat mendalam dalam jiwa manusia, yang 
senantiasa menghambat-hambatnya buat memberi, ialah cinta 
kepada harta itu sendiri. Sebab itu biasa kalau orang memberi, 
yang diberikannya itu ialah remah-remah, remeh-remeh dan lebih
lebihan hartanya, bukan yang penting. Oleh sebab itu diatasi 
penyakit ini oleh Sabda Tuhan: 

"Sekain-kali belum akan kamu capai kebajikan itu, sebelum 
kamu sanggup menafkahkan apa yang leblh kamu ftlukal." (Alaa 
Imran, ayat 92). 

Demikianlah ajaran ini telah ditanam!rnn sejak 14 abad yang 
telah lalu. Beberapa bahagian besar dari sari ajaran ini telah 
membekas ke dalam jiwa dan kebudayaan pemeluk ugama Islam. 
Cuma kekurangan kesanggupan berjuang dalam medan hidup 
secara baru yang amat cepat putaran rodanya inilah yang me
nyebabkan tndak adla lagi yang akan mereka sedekahkan. Harta 
benda dan sumber ekonominya telah dipegang tampuk-tampuknya 
oleh bangsa yang telah maju. Namun begitu, bersedekah dan infaq 
masih menjadi cita-cita yang setinggi-tingginya di hati kaum 
Muslimin. Alangkah berbahagianya peri kemanusiaan, kalau 
dianya menjadi pakaian dan tetaga kebudayaan yang umum. 

Demikianlah ajaran terhadap kepada setiap diri. Agar supaya 
bila negara mengatur undang-undang, diri telah dapat mendasar-
kan fikirannya dengan redha. ' 
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YANG llERHAK MENERIMA ZAKAT 

1. Fakir. 

Ialah orang yang mempunyai, tetapi kurang daripada nisab. 
Meskipun cukup nisabnya, tetapi dikerumuni oleh hutang. Di saat 
begini, dia tidak wajib mengeluarkan zakat lagi, tetapi berhak 
menerima. 

Pemberian zakat kepadanya ini, moga-moga menimbulkan 
energienya buat meneruskan usaha dan tiaga di zaman depan, 
sehingga tahun di muka dia dapat pula mengeluarkan. 

Setengah tafsir lagi, fakir itu lebih kurang lagi dari miskin. 
Tidak mempunyai apa-apa. Dan dalam ayat yang tadi pernah 
disalinkan ada orang fakir yang kerana tempohnya habis untuk 
perjuangan umum (Sabilillah), maka tidaklah sempat berusaha 
sebagai orang lain. Saya memilih tafsir yang kedua ini. Orang kini 
kebiasaannya ialah orang-orang yang tahu akan kehormatan 
dirinya. Dia tidak akan menjemput zakat, dan tidak akan men
catatkan namanya. Pengurus zakatlah yang wajib mengetahui 
orang-orang ini, dan menghantarkan ke rumahnya kalau perlu. 

2. · Miskin. 

Orang yang tidak mempunyai apa-apa. Lebih rendah 
martabatnya dari orang fakir. Setengahnya mengatakan bahwa 
penghasilan hidupnya, di bawah daripada perbelanjaan yang mesti. 
Seumpama orang banyak anak tetapi gaji kecil. 

3. Pengurus zakat (amil). 

Iaitu pegawai-pegawai yang diserahi untuk urusan itu. Meski
pun mereka orang kaya yang mengeluarkan zakat pula, namun 

. tempohnya yang .dipakai buat un:san itu, rupanya ada juga 
dihargai. 

4. Orang yang dibujuk hatinya. 

Iaitu orang-orang yang memeluk ugama lain yang datang 
memeluk ugama Islam. Biasanya mereka terputus dari kaum 
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keluarganya, bahkan ada yang jatuh miskin, kera.na meninggalkan 
masyarakat lamanya. Mereka berhak mendapat bahagian zakat. 
Ketentuan ini menjadi pendorong bagi Muballigh Islam buat 
menyiarkan ugamanya. Kerana orang-orang yang kena propagan
danya mendapatjaminan. Tetapi setelah dia mendapa't kedudukan, 
bahkan harta zakat yang diterimanya itu, yang ditentukan peme
rintah buat dia dapat dijadikannya modal, maka buat selanjutnya, 
tidaklah dia mesti menerima saja zakat itu saban tahun. Malahan 
sebagai keluarga Islam, dia pula lagi yang mengeluarkan zakat. 

Hal ini kerap salah difahamkan. Banyak orang Tionghoa 
miskin masuk Islam, yang terus dalam ir:emiskinan, tidak berusaha, 
dan berjalan ke mana-mana meminta'bahagian zakatl 

:L UJ111t1U1lk: !b11utdl:mk yang mgnn merdeka. 

Oleh kerana di zaman dahulu ada budak-budak yang diberi 
kesempatan oleh penghulunya menebus kemerdekaannya dan 
membayar harga itu kepada penghulunya, maka dari zakat harus 
disediakan wang ini. Bila terdengar ada budak membuat janji 
demikian dengan penghulunya, <lengan segera pemerintah menge
luarkan wang itu. Dan dia merdekalah! 

lo. Orn1rng yimg berihlll(!l!!11lgo 

Orang yang tenggelam ke dalam jaringan hutang, bukan 
kerana kemewahan, tetapi kerana suatu sebab mulia yang tidak 
dapat dielakkan, 

7. SaloitRmalrn. 

lPintu Sabilillah itu amat luas. Dapat dipertimbangkan oleh 
pemerintah menurut keadaan suasana. Kadang-kadang untuk 
mempersiapkan Mujahidin yang akan pergi ke medan perang, 
mempertahankan tanah air dan ugama. Kadang-kadang untuk 
mendirikan rumah-rumah pertolongan umum, rumah sakit, pem
banteras buta huruf, dan lain-lain. 

lt Ibm.Jts SmbiH. 

Orang ka_ya ya.ig terputus dari harta bendanya, sehingga tidak 
didapatnya apa yang akan dinafkahkan. Sebagai seorang terusir 
dari satu bahagian Negara Islam kerana politik, lalu berdiam dalam 

'-)7 



bahagian Negara Islam yang lain. Bukankah pada hakikatnya, 
dalam ajaran Islam, tanah air mereka adalah satu? 

*** 
Selain zakat. 

Tetapi tidaklah semata-mata zakat yang diwajibkan menge
luarkan. Dan seketika membicarakan siasat harta dalam Islam, 
tidaklah semata-mata mendesak orang kaya supaya mengeluarkan 
zakatnya kepada golongan-golongan yang tidak berhak menerima 
zakat. 

Zakat ac!alah bata~ minimum. Dalam dasar fasal ini telah kita 
nyatakan bagaimana luasnya kekuasaan "Ulil Amri," pemegang 
kekuasaan pemerintahan atas harta benda yang diizinkan dipunyai 
oleh umum itu. Sebab harta benda adalah Allah punya, yang 
diamanatkanNya kepada manusia buat digunakan bagi keperluan 
umum. Negara tidak dilarang mencari sumber yang lain untuk 
beberapa keperluan penting dalam pemhangunan negara. Apatah 
lagi dalam susunan pemerintahan demokrasi sebagai zaman 
sekarang. Pemerintah boleh mengemukakan renc,1 na perbelanjaan 
ke hadapan Majlis Perwakilan Rakyat, mendaftarkan keperluan
keperluan perbelanjaan negara dan dari mana pemasukannya. 
Kalau sekiranya telah mendapat suara yang terbanyak dari per
wakila.n rakyat itu, tidaklah ada salahnya pemerintah mengambil 
pula tambahan dari zakat. 

Bahkan di waktu dan saat luarbiasa, misalnya negara dalam 
bahaya, - menurut ajaran Islam, - pemerintah boleh menguasai 
harta yang selama ini terserah ke' tangan orang banyak itu. Rumah
rumahnya boleh dipakai untuk kediaman tentera. Auto kende
raannya boleh dipakai untuk alat pengangkutan. Radionya boleh di 
sita untuk keperluan perang. Hasil sawah ladangnya holeh di
daftarkan untuk diambil sewaktu-waktu. 

Jika ditimbang oleh pihak kekuasaan bahwasanya ditumpak 
tanah akan dii-erbuat suatu jalanraya untuk memudahkan lalu 
lintas, maka ncgara wajib mengganti kerugian orang yang mem
punyai tanah di tempat yang abn dibuka jalanraya itu. Ke
muslihatan umum lebih didahulukan daripada kemuslihatan 
orang seorang. Tetapi kalau dia tidak mahu menyerahkan, tanah 
itu boleh dirampas. 

qg 



Dalam Islam beberapa hukum penting tempat fikiran dan 
timbangan bermain. Pertama ialah "AI-Masalihul Mursalah" erti
nya untuk muslihat apa Rasulullah di utus Tuhan? 

Apakah geest, atau jiwa dari suruhan dan larangan itu? Maka 
ahli hukum dan ahli negara yang bijaksana, qapatlah memper
lapang fikirannya dan menggunakan kebijaksanaannya, walaupun 
pada perkara-perkara yang belvm ada kejadian di zaman nabi 
hidup. 

Kedua ialah "Saddun Hizzari'ah," menutup pintu dari bahaya 
besar yang mungkin datang, dengan melarang suatu perkara kecil 
yang menjadi sebab dari mungkinnya datang bahaya itu. Se
umpama papan maklumat tanga "Ada Bahayal" di perjalanan 
bengkolan sulit. Walaupun bagaimana mahirnya orang yang men
jadi supir auto, namun tanda itu mesti ctipasangl 

Pokok-pokok hukum seperti ini tetap ada, dan tetap dapat 
dipergunakan pada setiap temp at dan setiap waktu, menurut jalan 
berfikir dan hasil mesyuarat yang ada pada waktu itu. 
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lBAITUL MAAL 

Sebagaimana kHa terangkan di atas tadi, adalah siasat harta 
menuruti akan siasat hukum. Yang dituntut ialah keadilan, walau
pun kepada diri sendiri. Sifat Tuhan adalah adil, dan alam ini 
semuanya teratur jalannya dan tersusun rapi. Susunan yang rapi, 
adalah kerana di dalamnya adajiwa keadilan. 

Harta adalah kepunyaan Allah untuk muslihat bersama. Islam 
tidak mengheildaki supaya perbezaan kemampuan dan kesanggup
an menghilangkan maksud susunan yang adil itu. Itu sebabnya 
maka keperluan bersama dijamin oleh harta bersama. Itu sebabnya 
maka didirikan Baitul MaaJ. 

Baitul Maal, ertinya rumah simpanan harta benda. Di sanalah 
dipusatkan harta benda umum itu. Boleh juga disebut GU DANG. 

Adapun sumber pengisi Baitul Maal ialah: 

1. Zakat. 

Dari emas peraknya dan hasil perniagaannya, atau hasil 
pertanian dan ternak sebagaimana tersebut dalam daftarnya. Ter
masuk juga zakat sekali, yang dipungutnya daripada orang yang 
mendapat harta terpendam (Rikaz). 

2. Hasiljiziyah. 

Sebagaimana dim2.klumi, orang yang bukan pemeluk ugama 
Islam dalam Negara Islam, tidak dikenakan zakat. Sebab zakat 
adalah termasuk ibadat kaum Muslimin. Mengamhil zakat dari 
yang bukan Islam, sama dengan mcmaksa mereka sembahyang dan 
puasa. Pada ha! tidak ada paksaan dalam ugama. Maka supaya 
mereka turut bertanggungjawab dalam perbelanjaan negara, 
kepada mereka dijVajibkan membayar jiziyah. Jumlah jiziyah pada 
tiap-tiap negeri di zaman dulu, ditentukan oleh perembukan 
pemerintah dengan yang dikenakan jiziyah, menurut ukuran 
kemampuan mc:reka. Kadang-kadang besar dan kadang-kadang 
kecil, bahkan kadang-kadang lebih kecil daripada zakat yang 
dipungut dari kaum Muslimin sendiri. 
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3. Tall!llah yang ditumdukkan. 

Iaitu daerah-daerah yang ditundukkan. Sebagaimana telah 
teradat dalam seluruh negara dunia, tanah taklukan itu menjadi 
kekuasaan pemerintah Islam. Tanah itu adalah kepunyaan Allah 
dan rasul, dan bagi kepentingan keluarga, anak yatim dan Ibnus 
Sabi!. • 

4. Gltumimlllh (rnmp1mnn pepernngan). 

Harta benda rampasan yang didapat kaum Muslimin kerana 
peperangan. Empat perlima boleh dibahagikan di antara tentera
tentera yang berperang. Masing-masing menurut tarafnya, di
bahagikan dengan adil. Dan yang ~eperlima wajib dimasukkan ke 
dalam Baitul Maal. 

5. Ail-Khnrnaj (pajak tanah). 

!aitu sewa tanah yang dialami oleh kaum yang bukan Islam, 
yang telah ditaklukkan. Tanah itu pada mulanya adalah sebagai 
Fan' ertinya rampasan. Tetapi di zaman Omar bin Khattab ditetap
kan hukum baru, bahwasanya penduduk negeri itu tetap tinggal di 
sana, dan mereka diwajibkan membayar pajak tahunan. Setelah 
luas kekuasaan Islam, khiraaj inilah sumber kekayaan yang 
meEmpah-limpah dalam Baitul Maal pusat. 

6. Tirlrnh. 

Harta waris orang yang telah mati, tetapi telah punah yang 
akan mewarisinya. 

7. Dmn !am-lain. 

Perbelanjaan negara dikeluarkan dari Baitul Maal, menurut 
timbangan pemerintah, dengan jalan Syura. Dari sanalah dikeluar
kan perbelanjaan perang, perbelanjaan tentera dan pegawai, dan 
pemberian bagi yang berjasa dan muslihat-muslihat umum. 
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PERATURAN HARTA DALAM ISLAM 

(rlngkasan fual inf) 

Jelaslah sudah bahwasanya siasat dan susunaturan harta benda 
pada suatu bangsa, adalah sendi utama dari kehidupan bangsa itu. 
Kalau kelihatan suatu bangsa beroleh serba-serbi kemajuan dalam 
segala lapangan, pendidikan dan pengajaran, ilmu dan kesenian, 
kehudayaan dan peradaban, pengangkutan dan perhubungan, dan 
ciptaan-ciptaan baru dan pendapatan ganjil, apatah lagi tingkat 
hidup anggota masyarakatnya, tidak lain sebabnya hanya satu, 
iaitu siasat harta: Ekonomil 

Ekonominya majti dan naikl 
Sebaliknya, kalau kelihatan kemiskinan yang menjolok mata, 

kelaparan dan kepapaan. Turun darjat dan merosot pertaniannya, 
pengetahuannya, seninya dan budayanya, maka tidak pula lain 
sebabnya hanyalah satu; ekonominya masih bobrokl 

Barat lebih maju dari Timur, kerana ekonominya sangat dijaga 
hati-hati. Sebab itu maka ekonomilah yang jadi dasar kemajuan 
politik dan sosial. Sebab itu pulalah maka segala bangsa yang maju 
mempunyai ahli-ahli ekonomi yang ulung. Mempunyai manusia
manusia yang senantiasa mempelajari dan mempertinggi penye
lidikan tentang kemajuan. Dan timbui ilmu khususi yang dipelajari 
dengan saksama; i!mu ekonomi ! 

Didirikan fakulti-fakulti yang istimewa; fakulti ekonomi. 

*** 
Telah beratus tahun negeri-negeri Timur ditaklukkan dan 

dijajah oleh Barat, yang telah lebih dahulu maju ekonominya. 
Maka penjajahannya itupun menambah maju ekonominya pula. 
Sekarang, berkat perjuangan berpuluh tahun, sebahagian besar 
negara-negara timur telah mencapai kemerdekaan politiknya. 
Tetapi kemerdekaan ekonomi masihlah jauh. 

Setelah merdeka, terasalah bagaimana beratnya tanggung
jawab. Kemerdekaan politik, tidak disertai kemerdekaan ekonomi, 
adalah "kepala cesar, perut gendut berisi angin, clan kaki kecil." 
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Ahli-ahli ekonomi yang telah mulai muncul dalam beberapa negeri 
Timur, terutama tanah Indonesia ini merasai sampai ke dalam 
dasar jiwanya bagaimana kelemahan bangsa mengangkat kakinya, 
ertinya ialah kelemahan negara. Perbaikan ekonomilah pintu 
utama untak perbaikan politik dan sosial seluruhnya. 

Nampak kesulitan dalam segala lapangan. Pertanian masih 
sangat primitif. Pertanian masih jauh daripada ilmu pengetahuan, 
dan masih memakai alat-alat yang telah sangat kuno. Pada hal 
kalau sekiranya pertanian berdasar kepada ilmu pengetahuan, 
akan dapatlah dikeluarkan basil beratus kali lipat ganda daripada 
tanah-tanah yang masih terlalu banyak yang kosong. Mungkinlah 
dibahagi-bahagikan dengan baik j:!enduduk yang mdimpah-limpah 
dalam satu daerah, dan sangat kurang di daerah yang lain. 

Setelah dise!idiki oleh insinyur-insinyur asing yang ahli, dan 
kemudian oleh insinyur kita sendiri, banyaJdah kekayaan yang 
masih terpenda,n dalam bumi, masih belum berapa yang dapat 
dikeluarkan. Dan kalau ada, masihlah dikuasai oleh orang· asing, 
yang dapat mengambil manfaat itu kerana ilmu pengetahuannya, 
dan kerana modalnya. Rakyat miskin di tanah airnya sendiri yang 
kaya raya. 

Dalam jumlah 1,000 orang rakyat, adalah timbul yang kaya 
agak satu orang. Hu barangkali terlalu dilebih-lebihkan. Yang 
scbenarnya, dalam jumlah 100,000 orang, kadang-kadang timbul 
yang kaya barang seorang. Tetapi kekayaannya bukanlah kerana 
ilmu, hanyalah kcrana kebetulan, atau kerana dapat dipergunakan 
menjadi kakitangan oleh pengusaha asing yang menguasai modal 

Tidaklah mengherankan jika masih terdapat kemiskinan clan 
kesengsaraan yang tidak dapat dikira-kirakan. Tidaklah meng
herankan sesudah mencapai kemerdekaan, masih banyak jumlah 
rakyat yang belum terbayang warna kegembiraan pada wajahnya. 
Politik di negeri demokrasi tidak dapat berjalan sewajarnya, kalau 
rakyat tidak mengerti politik. Anggapan umum yang sejati tidak 
dapat dicip1.akan. 

Sebab itu, maka politik hanya beredar dalam kalangan bebe
rapa gelintir manusia, yang kadang-kadang dengan tidak malu
malu membawa-bawa nama orang yang banyak, yang pada 
hakikatnya tidak tahu menahu apa yang dibicarakan orang. 
Kebodohan rakyat itulah kesempatan baik bagi si pengadu untung 
buat mencari kedudukan. 
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PERATURAN HARTA DALAM ISLAM 

(ringkasan fasal inl) 

Jelaslah sudah bahwasanya siasat dan susunaturan harta benda 
pada suatu bangsa, adalah sendi utama dari kehidupan bangsa itu. 
Kalau kelihatan suatu bangsa beroleh serba-serbi kemajuan dalam 
segala lapangan, pendidikan dan pengajaran, ilmu dan kesenian, 
kebudayaan dan peradaban, pengangkutan dan perhubungan, dan 
ciptaan-ciptaan baru dan pendapatan ganjil, apatah _lagi tingkat 
hidup anggota masyarakatnya, tidak lain sebabnya hanya satu, 
iaitu siasat harta: Ekonomil 

Ekonominya majli dan naikl 
Sebaliknya, kalau kelihatan kemiskinan yang menjolok mata, 

kelaparan dan kepapaan. Turun darjat dan merosot pertaniannya, 
pengetahuannya, seninya clan budayanya, maka tidak pula lain 
sebabnya hanyalah satu; ekonominya masih bobrok! 

Barat lebih maju dari Timur, kerana ekonominya sangat dijaga 
hati-hati. Sebab itu maka ekonomilah yang jadi dasar kemajuan 
politik dan sosial. Sebab itu pulalah maka segala bangsa yang maju 
mempunyai ahli-ahli ekonorni yang ulung. Mempunyai manusia
manusia yang senantiasa mempelajari dan mempertinggi penye
lidikan tentang kemajuan. Dan timbul ilmu khususi yang dipelajari 
dengan saksama; ilmu ekonomi! 

Didirikan fakulti-fakulti yang istimewa; fakulti ekonomi. 

*** 
Telah beratus tahun negeri-negen Timur ditaklukkan dan 

dijajah oleh Barat, yang telah lebih dahulu maju ekonominya. 
Maka penjajahannya itupun menambah maju ekonominya pula. 
Sekarang, berkat perjuangan berpuluh tahun, sebahagian besar 
negara-negara Timur telah mencapai kemerclekaan politiknya. 
Tetapi kemerdekaan ekonomi masihlahjauh. 

Setelah merdeka, terasalah bagaimana beratnya tanggung
jawab. Kemerdekaan politik, tidak disertai kemerdekaan ekonomi, 
adalah "kepala besar, perut gendut berisi angin, dan kaki kecil." 
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Ahli-ahli ekonomi yang telah mulai muncul dalam beberapa negeri 
Timur, terutama tanah Indonesia ini merasai sampai ke dalam 
dasar jiwanya bagaimana kelemahan bangsa mengangkat kakinya, 
ertinya ialah kelemahan negara. Perbaikan ekonomilah pintu 
utama untuk perbaikan politik dan sosial seluruhnya. 

Nampak kesulitan dalam segala lapangan. Pertanian masih 
sangai primitif. Pertanian masih jauh daripada ilmu pengetahuan, 
dan masih memakai alat-alat yang telah sangat kuno. Pada hal 
kalau sekiranya pertanian berdasar kepada ilmu pengetahuan, 
akan dapatlah dikeluarkan hasil beratus kali lipat ganda daripada 
tanah-tanah yang masih terlaiu banyak yang kosong. Mungkinlah 
dibahagi-bahagikan dengan baik p'enduduk yang mdimpah-limpah 
dalam satu daerah, dan sangat kurang di daerah yang lain. • 

Setelah diselidiki oleh insinyur-insinyur asing yang ahli, dan 
kemudian oleh insinyur kita scndiri, banyaklah kekayaan. yang 
masih terpendam dalam bumi, masih belum berapa yang dapat 
dikeluarkan. Dan kalau ada, masihlah dikuasai oleh orang· asing, 
yang dapat mengambil manfaat itu kerana ilmu pengetahuannya, 
dan kerana modalnya. Rakyat miskin di tanah airnya sendiri yang 
~ara~. . 

Dalam jumlah 1,00C orang rakyat, adalah timbul yang kaya 
agak satu orang. ltu barangkali terlalu dilebih-lebihkan. Yang 
sebenarnya, dalam jumlah 100,000 orang, kadang-kadang timbul 
yang kaya barang seorang. Tetapi kekayaannya bukanlah kerana 
ilmu, hanyalah kerana kebetulan, atau kerana dapat dipergunakan 
menjadi kakitangan oleh pengusaha asing yang menguasai modal 

Tidaklah mengherankan jika masih terdapat kemiskinan dan 
kesengsaraan yang tidak dapat dikira-kirakan. Tidaklah meng
herankan sesudah mencapai kemerdekaan, masih banyak jumlah 
rakyat yang belum terbayang warna kegembiraan pada wajahnya. 
Politik di negeri demokrasi tidak dapat berjalan sewajarnya, kalau 
rakyat tidak mengerti politik. Anggapan umum yang sejati tidak 
dapat diciptakan. 

Sebab itu, maka politik hanya beredar dalam kalangan bebe
rapa gelintir manusia, yang kadang-kadang dengan tidak malu
malu membawa-bawa nama orang yang banyak, yang pada 
hakikatnya tidak tahu menahu apa yang dibicarakan orang. 
Kebodohan rakyat itulah kesempatan baik bagi si pengadu untung 
buat mencari kedudukan. 
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Tiga bersaudara yang tidak mahu berpisah, datang kepada 
mamisia satu persatu. Apabila datang yang pertama, yang kedua 
mesti datang pula, dan pasti menurut yang ketiga. Iaitu; miskin, 
bodoh dan sakit! 

Penutupnya ialah matil Mati dengan tidak dikenall 
Untuk memperbaiki ini, sefahamlah ahli-ahli bahwa jalannya 

yang utama dan pertama ialah memperbaiki penghidupan. Pen
didikan, kebudayaan, budi pekerti, hanya dapat tumbuh, kalau 
perut tidak keroncongan lagi. 

*** 
Islam menegaskan bahwasanya perjuangan membina dan 

membangun, memakai dua syarat. Pertama harta (amwal), kedua 
diri (anfus). Dan bumi ini dihamparkan Tuhan buat tempat tinggal 
makhluk bemyawa, di antaranya yang utama ialah manusia. 
Jaminan hidupnya bukanlah datang dari bintang yang lain, melain
kan dari bumi itu sendiri. Segala keperluan hidupnya akan dapat 
dicukupkannya dari bumi itu, asal saja dia mempergunakan aka!. 
Sekadar kekuatan akalnya itulah keperluannya akan dapat di
tutupnya. 

Manusia pertama dahulukala tidaklah banyak keperluan 
hidupnya dan tidaklah terlalu payah dia berjuang mencukupkan 
keperluan itu. Di kiri kanannya ada buah-buahan yang lebih dari 
cukup, dan binatang buruan pun masih jinak. Pakaiannya pun 
cukup dari kulit kayu atau kulit binatang bekas diburunya. Tempat 
tinggalnya cukuplah gua~gua batu. Mereka tidak kenal apa yang 
bernama "krisis-ekonomi." 

Tetapi sudah kehendak Tuhan Allah, bah,,_;a kehidupan 
manusia itu kian lama kian maju. Benarlah kata filosof: "Tabiat 
kejadian manusia itu ialah hid up maju." 

Dia tidak puas dalam keadaan begitu, dia berusaha mem
perbaiki ha! ehwalnya, dan dia tidak merasa betah hidup sendiri, 
dia hendak berkumpul. Dia hendak bermasyarakat. Dari dasar 
jiwanya timbull,ah keinginan hendak memilih tempat tinggal tetap, 
untuk mengasuh anaknya yang meminta waktu jauh lebih lama 
daripada asuhan anak hewan. Maka mulailah dia bercucuk tanam, 
dan mulailah bidang ladangnya mengikatnya duduk. Demi ber
tambah edaran zarhan, bertambah pula tuntutan hidupnya. Mulai
lah dia mengenal yang bagus, mengenal perhiasan, baik tempat 
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tinggal, atau pakaian, atau makan minum. Da.ri sebab itu dengan 
sendirinya ternyatalah perbezaan kesanggupan dalam berusaha. 
Ada yang pintar dan ada yang bodoh. Ada yang cerdik dan ada 
yang goblok, ada yang jauh pandangnya dan ada yang tidak 
rnengerti apa-apa. Bahkan ada filosof dan ada si toioll Itulah yang 
menimbulkan perbezaan penghasilan dan perbezaan tinggal 
kekayaan. T erdapatlah yang hid up senang, <lan terdapat yang 
melarat. Ada yang mempunyai persediaan berlebih-lebihan dan ada 
yang tidak mempunyai persediaan apa-apa. 

Setiap bertambah tinggi tingkat, kemajuan kehidupan, ber
tambahlah terdapat perbezaan ini, dan bertambah pula rasa ke
sulitan. Dar, timbullah rasa tidak puas dengan keganjilan dan 
perbezaan itu. Dan timbul ikhtiar hendak memperbaiki. Di sinilah 
timbul ilmu ekonomL 

Di dalam memajukan dan memperbaiki ekonomi itu, terasalah 
bahwa perbezaan besar tentang kekayaan, tingkat yang sangat 
menjolok mata di antara yang punya (have) dengan yang tidak 
punya (have-not), yang kuat dan yang lemah, yang bermodal dan 
yang tidak punya apa-apa, adalah satu kemusykilan yang sukar di 
atasi. Yang belum juga dapai ubatnya yang memuaskan · sa)llpai 
sekarang. 

Dunia bahagian Barat telah maju dalam mempelajari soal
soal ekonorni. Perbezaan cara memandang dan pendapat telah 
menimbulkan berbagai faham. Yang terbesar ialah aliran kapi
talisme, komunisme dan fascisme, dan sosialisme. 

Segala ilmu itu telah diteorikan dan telah dipraktikkan. Tetapi 
haruslah diakui, bahwa manusia belum juga mendapat hasil yang 
memuaskan daripada teori dan praktik itu. Teori dan praktik 
selama permulaan abad kedua puluh ini, telah akan tiga kali 
disiram dengan darah. Namun bekasnya kepada perbaikan 
ekonomi belum juga ada, atau belum banyak kemajuannya. 

Teori berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Peraktik bertemu 1, 3, 5, 7. Bahkan kurang dari itu (Kita 
pinjam dari Maltus!) 1 

Di manakah sebab gagalnya? 

l. Thomas Robert Malthus {14-2-1766 - 29-12-1834) pakar ekonomi bangsa 
Inggeris. Menurut pendapatnya, bertambahnya penduduk dunia lebih cepat 
dari J;,ertambahnya mata pencarian. 
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Sebab gagalnya amat banyak. Satu di antaranya ialah lantan:.n 
ekonomi hanya dipandang dari satu sudut belaka. Atau dipandang 
ekonomi itu satu soal yang berdiri sendiri. Seakan-alrnn manusia itu 
dipandang hanya alat-alat dari ekonomi, bukan ekonomi alat 
manusia. 

Seakan-akan manusia dipandang tidak ada aka!, tidak ada 
budi, dan tidak ada jiwa. 

Penulis-penulis Barat tentang ekonomi pada umumnya hanya
lah menujukan perhatiannya kepada soal-soal ekonomi itu belaka. 
Adapun urusan budi, uru<;an kemanusiaan, urusan perasaan yang 
halus, tentang nilai hidup itu sendiri, dipandang perkara enteng. 
Laksana seorang insinyur yang hendak memperbaiki beranda 
rumah yang hendak roboh, ke sana saja ditumpukannya perhatian
nya, tidak dilihatnya pertalian kerusakan beranda dengan kerusak
an seluruh,rumah. Sehingga walaupun kerjanya selesai, mata tidak 
juga senang memandang, sebab bertambah buruk atau laksana 
seorang doktor mengubat penyakit di dalam perut, lupa mem
perhatikan pertaliannya dengan seluruh tubuh. 

Memangl Manusia menghasilkan dan manusia memakai 
menurut unsur ilmu ekonomi. Tetapi ingatlah bahwa di samping itu 

• dia mempunyai pula segi lain, iaitu segi budi, segi pergaulan hidup 
dan segi kejiwaan. Semuanya ikut serta di dalam membena manusia 
sebagai manusia, dan membena manusia sehingga mempunyai apa 
yang dinamai kemanusiaan. 

Pincanglah penyelidikan, kalau pandang tidak disampaikan 
ke sini. 

Perjalanan manusia dari segi budinya, bukan sedikit 
pengaruhnya atas ekonomi. Seor'!ng kaya yang menyimpan banyak, 
yang tidak memperdulikan orang lain, hanya memperdulikan ke
senangan dirinya, yang melumba nafsunya sekencang-kencangnya 
kepada kepuasan, yang setiap hari menunggu pendapat baru untuk 
mencapai kesenangan, yang setiap hari mencari mode dan model 
yang baru, perhiasan rumah, lagak pakaian dan macam ragam 
makanan enak, dengan tidak memperdulikan bahwa di samping
nya dan tidak jauh daripadanya ada si melarat yang tidak mem
punyai apa-apa, yang telah hilang seri mukanya keran~ lapar. 
Orang kaya yang semacam ini, bukan sedikit merusak ekonomi. 
Orang kaya semacam ini menanam dendam dan iri hati dan 
kebencian dalam masyarakat. 

Benci dan Sri hati pun mengusut ekonomi. 
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Ajaran l\11arxisme umu.mnya, dan cabang komunisme dari 
ajaran itu pada khususnya, telah berusaha hendak menghilangkan 
pertentangan yang men_iolok mata ini. Kita harus mengaku, bahwa 
di dalam bebrrapa hal dia telah berhasil. Tetapi dia pun di dalam 
mencapai bajatnya itu telah terjerembab (terjatub) pula kepada 
satu kesalahan besar, yang tadinya tidak diperhatikan. Sebagai 
juga ajarnn-ajaran ekonomi yang lain. 

Dia m;;mandang manusia itu sebagai b2rang, yang kebetulan 
pandai menarik nafas. Dia iidak mengakui bahwa rnanusia itu pada 
asal kejadiannya ada ugama, dia tidak mengakui adanya perasaan 
ha!us, tidak mengalmi adanya kemerdekaan, tidak mengakui 
adanya peribadi! · 

Manusia - menurut komunisme - hanyalah semacam bina
tang, yang bi::rputar-putar di keliling ekonomi. 

Dia anti-impcrialis dan anti-kapitalisl Lalu ditukarnya dengan 
imperialis dan kapitalis yang lebih hebat dan lebih tidak terpikul 
oleh manusia daripada kapitalis dan imperialis yang ditumbang
kannya. 

Sebelum kapitalisme itu ditumbangkan, orang merasai sakit 
tekanan kapitalis yang berserak-serak, yang bercerai-berai. Tetapi 
setelah pemerin"i.ahan komunis didirikan, dikumpulkanlah kekuat
an kapitalis yang berserak itu ke dalam satu tangan, iaitu tangan 
pemerintahan diktator. Dia mempunyai kekuasaan yang 'tiada 
berbatas, kekuasaan yang luas sekali buat menekan pertumbuhan 
peribadi orang seorang. Tak ada kemerdekaan. 

Kalau di masa kekuasaan kapitalis, kaum buruh dihasutnya 
meminta kerja hanya enam jam sehari, demi setelah dia ber
kuasa, tidak ada yang akan menghambatnya buat memaksa bekerja 
14 jam sehari. 

Dalam negara mereka, - katanya - tidak ada pertentangan 
kelas. Sebab itu "suara"nya hanya satu, iaitu suara pemerintahan 
buruh. Suara yang lain bukan saja tidak didengar, tetapi tidak ada. 
Sebab tidak boleh. Mogok bekerja kalau tidak tahan, dipandang 
pengkhianatan, dan jiwa tentangannya. 

Untuk mencapai kemenangan kelas berjuang, iaitu buruh dan 
tani, - katanya - haruslah segala kekuatan dipusatkan di satu 
tempat, iaitu di Rusia. Segala kekayaan ekonomi negeri-negeri yang 
masuk dengan sukarela, atau masuk dengan kekerasan, atau 
masuk dengan tipu daya ke dalam lengkungan tabir besi Rusia, 
haruslah diserahbn kepada kontrol Rusia. Menentang Rusia 
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Ajaran 1V11arxisme umumnya, dan cal>ang komunisme dari 
ajaran itu pada '.~hususnya, telah berusaha hendak menghilangkan 
pertentangan yang menjolok mata ini. Kita harus mengaku, bahwa 
di dalam beberapa haJ dia telah berhasil. Tetapi dia pun di dalam 
mencapai h.ajatnya itu telah terjerembab (terjatwh) pula kepada 
satui kesalahan besar, yang tadinya tidak diperhatikan. Sebagai 
juga ajaran-ajaran ekonomi yang lain. 

Dia memandang manusia itu sebagai barang, yang kebetulan 
pandai men;irik nafas. Dia tidak mengakui bahwa manusia itu pada 
asal kejadiannya 2da ugama, dia tidak mengakui adanya perasaan 
halus, tidak mengalmi adanya kemerdekaar1, tidak mengakui 
adanya peribadi! · 

Manusia - menurut komunisme - hanyalah semacam bina
t:tng, yang b1:crputar-putar di keliling ekonomi. 

Dia anti-impcrialis dan anti-kapitalisl Lalu ditukarnya dengan 
imperialis dan kapitalis yang lebih hebat dan lebih tidak terpikul 
oleh manusia daripada kapitalis dan lmperialis yang ditumbang
kannya. 

Sebelum kapitalisme itu ditumbangkan, orang merasai sakit 
tekanan kapitalis yang berserak-serak, yang bercerai-berai. Tetapi 
setelah pemerintahau komunis didirikan, dikumpulkanlah kekuat
an kapitalis yang berserak itu ke dalam satu tangan, iaitu tangan 
pemerintahan diktator. Dia mempunyai kekuasaan yang tiaqa 
berbatas, kekuasaan yang luas sekali buat menekan pertumbuhan 
peribadi orang seorang. Tak ada kemerdekaan. 

Kalau di masa kekuasaan kapitalis, kaum buruh dihasutnya 
meminta kerja hanya enam jam sehari, demi setelah dia ber
kuasa, tidak ada yang akan menghambatnya buat memaksa bekerja 
l4 jam sehari. 

Dalam negara mereka, - katanya - tidak ada pertentangan 
kelas. Sebab itu "suara"nya hanya satu, iaitu suara pemerintahan 
buruh. Suara yang iain bukan saja tidak didengar, tetapi tidak ada. 
Sebab tidak boleh. Mogok bekerja kalau tidak tahan, dipandang 
pengkhianatan, danjiwa tentangannya. 

Untuk mencapai kemenangan kelas berjuang, iaitu buruh dan 
tani, - katanya - haruslah segala kekuatan dipusatkan di satu 
tempat, iaitu di Rusia. Segala kekayaan ekonomi negeri-negeri yang 
masuk dengan sukarela, atau masuk dengan kekerasan, atau 
masuk dengan tipu daya ke dalarn lengkungan tabir besi Rusia, 
haruslah diserahkan kepada kontrol Rusia. Menentang Rusia 
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adalah pengkhianatan. Faham komuni5 tetapi di luar dari kontrol 
Rusia, tidaklah sah. Dan boleh diperangi. 

Kapitalisme yang bercerai-berai sebelum jatuh dan tumbang, 
belumlah berbuat sehebat ini terhadap kepada kemerdekaan 
manusia. Semboyan imperialisme-imperialisme lama, hanya 
kurang sedikit saja daripada semboyan-semboyan imperialisme 
model baru ini, iaitu Komunismel 

Di negara kapitalis masih ada juga permesyuaratan buruh dan 
majikan, untuk mempertinggi tingkat hidup. Dan di negara 
komunis tidak ada itu. Dengan alasan; "lni adalah pemerintahan 
kamu sendiril" 

*** 
Dunia sekarang telah payah. Ke mana pun memandang, tidak 

puasl 
Sudah tiba masanya menghilangkan yang tumbuh dalam 

sejarah, kerana perjuangan yang tidak pucus-putus di abad-abad 
yang lalu di antara bangsa-bangsa Barat dengan bangsa pemeluk 
Islam. 

Singkirkanlah kebencian bangsa, dar. lanjutkan pandang 
kepada hakikat Islam itu sendiri. 

Aturan ini bukan semata•mata buat umat yang memelukinya 
melainkan buat dunia seluruh! 

Konsepsi Islam terhadap harta atau ekonomi dibangunkan 
atas dasar yang berbeza dari yang berlaku di Barat sekarang, baik 
teori komunis atau teori kapitalis, apatah lagi teori fascis. 

Titik berat perh~ti.annya bukan semata-mata kepada ekonomi 
dalam halnya sebagai ekonomi. tetapi diingat dan dipertalikan, 
bahkan dipandang sebagai suatu masaalah yang tidak terpisah 
dengan budi, kehidupan masyarakat dan ugama. Islam tidaklah 
memandang manusia hanya sebagai "bintang-berekonomi." 
Bahkan Islam mengadakan aturan-aturan atau sistem terhadap 
soal-soal harta yang tercampur di antara ekonomi dan undang-
undang susila. • 

Kalau sekiranya riba dipandang dari segi ekonomi tidak ada 
ubatnya dengan penjual-belian biasa, asal mempunyai jangka yang 
tidak melampaui batas, maka Islam tidak mahu membukakan 
pintu riba, sebab riba tidak dapat diterima oleh akhlak, sebab dia 
memperburuk hubungan baik di antara yang memhungakan harta-
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adalah pengkhianatan. Faham komunis tetapi di luar dari kontrol 
Rusia, tidaklah sah. Dan boleh diperangi. 

Kapitalisme yang bercerai-berai sebelum jatuh dan tumbang, 
belumlah berbuat sehebat ini terhadap kepada kemerdekaan 
manusia. Semboyan imperialisme-imperialisme lama, hanya 
kurang sedikit saja daripada semboyan-semboyan imperialisme 
model baru ini, iaitu Komunismel 

Di negara kapitalis masih ada juga permesyuaratan buruh dan 
majikan, untuk mcmpertinggi tingkat hidup. Dan di negara 
komunis tidak ada itu. Dengan alasan; "Ini adalah pemerintahan 
kamu sendiril" 

*** 
Dunia sekarang telah payah. Ke mana pun memandang, tidak 

puasl 
Sudah tiba masanya menghilangkan yang tumbuh dalam 

sejarah, kerana perjuangan yang tidak pucus-putus di abad-abad 
yang lalu di antara bangsa-bangsa Barat dengan bangsa pemeluk 
Islam. 

Singkirkanlah kebencian bangsa, dan lanjutkan pandang 
kepada hakikat Islam itu sendiri. 

Aturan ini bukan semata•mata buat umat yang memelukinya 
melainkan buat dunia seluruh! 

Konsepsi Islam terhadap harta atau ekonomi dibangunkan 
atas dasar yang berbeza dari yang berlaku di Barat sekarang, baik 
teori komunis atau teori kapitalis, a.patah lagi teori fascis. 

Titik berat perhatiannya bukan semata-mata kepada ekonomi 
dalam halnya sebagai ekonomi. Tetapi diingat dan dipertalikan, 
bahkan dipandang sebagai suatu mfsaalah yang tidak terpisah 
dengan budi, kehidupan masyarakat dan ugama. Islam tidaklah 
memandang manusia hanya sebagai "bintang-berekonomi." 
Bahkan Islam mengadakan aturan-aturan atau sistem terhadap 
soal-soal harta yang tercampur di antara ekonomi dan undang
undang susila. 

Kalau sekiranya riha dipandang dari segi ekonomi tidak ada 
ubatnya dengan penjual-belian biasa, asal mempunyai jangka yang 
tidak melampaui hatas, maka Islam tidak mahu membukakan 
pintu riba, sebab riba tidak dapat diterima oleh akhlak, sebab dia 
memperburuk hubungan baik di antara yang membungakan harta-

108 



nya dengan yang membayar bunga. Di samping itu diadakan pula 
ajaran, larangan keras menyimpan emas perak untuk kepentingan 
diri sendiri, sehingga tidak dapat menolong orang-orang yang 
kekurangan: "Sesungguhnya ornng yang menyimpan emas dan 
perak, dam tndsk dinafkahkannya pada Jalan AIIAh, makat ancam
lah mereka dtmgaum azab yang pedih." (Surat At-Taubat, ayat 34). 

Dengan cara yang teratur Islam mengatasi krisis yang timbul 
lantaran kekayaan yang berlebih-lebihan, dan miskin yang ber
lebih-lebihan. 

Di antaranya ialah anjuran kasih mengasih di antara sesama 
manusia dan rasa belas kasihan. si kaya kepada si miskin, dan· 
menjuruskan pandang kepada segi budi di samping menganjurkan 
pandang kepada segi kehartaan. Hal ini tertulis dengan nyata 
dalam ayat-ayat dan hadis, yang tidak seorang pun ahli-ahli 
ekonomi yang akan dapat menolaknya, jika diperhatikannya. 
Dijelaskan benar, bahwasanya dasar pergaulan hidup itu ialah 
cinta, bukan benci, keseimbangan, bukan pertentangan. 

Ditegaskan dalam teori ajaran Islam bahwasanya kemewahan 
dan keborosan yang berlebih-lebihan adalah merus.ak diri sendiri 
dan merusak masyarakat dan ekonomi. Sebab itu diperintahkannya 
supaya orang hidup tetap dalam kesederhanaan, jangan berlebih
lebihan, dan ingat kawanl Anjuran hidup seperti ini, terutama 
kemestian berkumpul dalam masjid sekurangnya sekali seminggu, 
adalah memperdekat hati di antara satu sama lain, kaya dan 
miskin, mampu atau papal 

Setengah dari ajaran kesederhanaan itu, yang kecil nampak
nya, tapi besar ertinya ialah larangan kepada laki-laki memakai 
emas dan sutera dewangga. Dibenci rumah terlalu mewah dan 
pakaian terlalu lagak. Laki-laki supaya jangan luntur semangat 
laki-lakinya kerana terlalu berhias. Dan jangan menimbulkan rasa 
iri hati, yang pasti timbul dalam kalangan orang yang tidak 
mampu. 

Dilarang keras minum yang memabukkan, demikian juga 
berjudi, apatah lagi berzina. Kerana semuanya ini meminta per
belanjaan di atas dari kekuatan diri. Ini yang menyebabkan bakhil • 
terhadap pembangunan masyarakat dan ini pula yang menyebab
kan tamak loba akan keuntungan bagi kesenangan diri sendiri. 

Sesudah datang larangan-larangan yang bersifat negatif itu, 
maka.diadakanlah suruhan positi.f. Di antaranya dan· yang paling 
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adalah pengkhianatan. Faham komunis tetapi di luar dari kontrol 
Rusia, tidaklah sah. Dan boleh diperangi. 

Kapitalisme yang bercerai-berai sebelum jatuh dan tumbang, 
belumlah berbuat sehebat ini terhadap kepada kemerdekaan 
manusia. Semboyan imperialisme-imperialisme lama, hanya 
kurang sedikit saja daripada semboyan-semboyan imperialisme 
model baru ini, iaitu Komunismel 

Di negara kapitalis masih ada juga permesyuaratan buruh dan 
majikan, untuk mempertinggi tingkat hidup. Dan di negara 
komunis tidak ada itu. Dengan alasan; "Ini adalah pemerintahan 
kamu sendiril" 

*** 
Dunia sekarang telah payah. Ke mana pun memandang, tidak 

puasl 
Sudah tiba masanya menghilangkan yang tumbuh dalam 

sejarah, kerana perjuangan yang tidak pucus-putus di abad-abad 
yang lalu di antara bangsa-bangsa Barat dengan bangsa pemeluk 
Islam. 

Singkirkanlah kebencian bangsa, dan lanjutkan pandang 
kepada hakikat Islam itu sendiri. 

Aturan ini bukan semata•mata buat umat yang memelukinya 
melainkan buat dunia seluruhl 

Konsepsi Islam terhadap harta atau ekonomi dibangunkan 
atas dasar yang berbez.a dari yang berlaku di Barat sekarang, baik 
teori komunis atau teori kapitalis, apatah lagi teori fascis. 

Titik berat perhatiannya bukan semata-mata kepada ekonomi 
dalam halnya sebagai ekonomi. tetapi diingat dan dipertalikan, 
bahkan dipandang sebagai suatu masaalah yang tidak terpisah 
dengan budi, kehidupan masyarakat dan ugama. Islam tidaklah 
memandang manusia hanya sebagai "bintang-berekonomi." 
Bahkan Islam mengadakan aturan-aturan atau sistem terhadap 
soal-soal harta yang tercampur di antara ekonomi dan undang
undang susila. 

Kalau sekiranya riba dipandang dari segi ekonomi tidak ada 
ubatnya dengan penjual-belian biasa, asal mempunyai jangka yang 
tidak melampaui batas, maka Islam tidak mahu membukakan 
pintu riba, sebab riba tidak dapat diterima oleh akhlak, sebab dia 
memperburuk hubungan baik di antara yang membungakan harta-
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nya dengan yang membayar bunga. Di samping itu diadakan pula 
ajaran, larangan keras menyimpan emas perak untuk kepentingan 
diri sendiri, sehingga tidak dapat menolong orang-orang yang 
kekurangan: "Sesungguhnya orang yang menylmpan emas dan 
perak, dan tidak d[nafkahkannya pada Jalan Allah, maka encam
lah mereka dlengan azab yang pedlh." (Surat At-Taubat, ayat 34). 

Dengan cara yang teratur Islam mengatasi krisis yang timbul 
lantaran kekayaan yang berlebih-lebihan, dan miskin yang ber
lebih-lebihan. 

Di antaranya ialah anjuran kasih mengasih di anta.ra sesama 
manusia dan rasa belas kasihan. si kaya kepada si miskin, dan· 
menjuruskan pandang kepada segi budi di samping menganjurkan 
pandang kepada segi kehartaan. Hal ini tertulis dengan nyata 
dalam ayat-ayat dan hadis, yang tidak seorang pun ahli-ahli 
ekonomi yang akan dapat menolaknya, jika diperhatikannya. 
Dijelaskan benar, bahwasanya dasar pergaulan hidup itu ialah 
cinta, bukan benci, keseimbangan, bukan pertentangan. 

Ditegaskan dalam teori ajaran Islam bahwasanya kemewahan 
dan keborosan yang berlebih-lebihan adalah merus.ak diri sendiri 
dan merusak masyarakat dan ekonomi. Sebab itu diperintahkannya 
supaya orang hidup tetap dalam kesederhanaan, jangan berlebih
lebihan, dan ingat kawanl Anjuran hidup seperti ini, terutama 
kemestian berkumpul dalam masjid sekurangnya sekali seminggu, 
adalah memperdekat hati di antara satu sama lain, kaya dan 
miskin, mampu atau papal 

Setengah dari ajaran kesederhanaan itu, yang kecil nampak
nya, tapi besar ertinya ialah larangan kepada laki-laki memakai 
emas dan sutera dewangga. Dibenci rumah terlalu mewah dan 
pakaian terlalu lagak. Laki-laki supaya jangan luntur semangat 
laki-lakinya kerana terlalu berhias. Dan jangan menimbulkan rasa 
iri hati, yang pasti timbul dalam kalangan orang yang tidak 
mampu. 

Dilarang keras minum yang memabukkan, demikian juga 
berjudi, apat:ah lagi berzina. Kerana semuanya ini meminta per
belanjaan di atas dari kekuatan diri. lni yang menyebabkan bakhil • 
terhadap pembangunan masyarakat dan ini pula yang menyebab
kan tamak ioba akan keuntungan bagi kesenangan diri sendiri. 

Sesudah datang larangan-larangan yang bersifat negatif itu, 
maka.diadakanlah suruhan positif. Di antaranya dan· yang paling 
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utama 1alah perintah zakat. Nama yang amat bagus. Zakat ertinya 
pensucian. 

Seakan .. akan harta benda yang disimpan itu masih bemajis, 
sebelum dikeluarkan zakatnya. Zakai. mendidik pensucian batin 
dan kesukaan menolong. Zakat menumpuk rasa illusim, iaitu senan
tiasa berusaha berbuat baik. Ihsan itu tiada ada batasnya. Naik
nya ialah menurut kenaikan budi, dan kenailrnn Iman, dan 
kenaikan rasa bermasyarakat. 

Peraturan pusaka, adalah salah satu alat pembunuh tumbuh
nya terkumpul harta dalam satu tangan. Bila mati seorang, pecah
lah harta yang terkumpul itu kepada beberapa tangan; kepada 
anak atau ayah, isteri atau suami, ibu dan bapa dan saudara. Dan 
kalau waris tidak ada, harta itu jatuh ke dalam Baitul Maal. 

Cubalah gambarkan bagaimana rupanya masyarakat, kalau 
ajaran seperti ini berlaku di dalamnya. Ekonomi berpadu dengan 
budi. Dilarang yang kaya berbuat suka hati dengan hartanya, 
untuk pelesir dan minum, dan bertaruh lumba kuda dan lain
lain. Diperintahkan yang mampu mengeluarkan bahagian hartanya 
untuk membantu yang miskin dan papa, yang dibantingkan oleh 
ombak masyarakat. Kalau ini terjadi, pastilah hilang pertentangan 
kelas seperti yang ada sekarang, pelepasan dendam yang tidak 
berkeputusan. Tidak ada lagi kaya terlalu kaya, dan miskin terlalu 
miskin, tetapi di antara yang kaya dan yang miskin ada tali halus 
yang menghubungkan, tali bakti kepada Tuhan dalam masyarakat. 

Kaum Muslimin sendiri pada umumnya, telah lama melalai
kan ajaran ini, sehingga hanya tertulis tetapi tak ada yang 
mengamalkan. Kebahagiaan hidupnya hanya akan tercapai bila dia 
kembali kepada ajaran ini. 

Bukan tidak bolehjadi, setelah payah berusaha, dunia kembali 
ke mari. Dan bukan tidak boleh jadi, kaum Muslimin meninggal
kan ajaran itu, dan orang lain mengambilnya. 

Tetapi kepercayaan srtya lebih tinggi dari itu. Kaum Muslimin 
akan kembali kepada ajaran itu. Dan mengambil tempatnya yang 
asli, menjadi pandu perubahan untuk dunia, menurut dasar sabda 
Tuhan: 

"Tidaklah aku utus engkau, Muhammad, melainkan unhllk 
menjadi rahmat bagi seluruh aiam." 
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SIK.AP ISLAM TEIRHADAP MINORITI 

Di zaman-zaman yang lampau, mudah saja orang-orang 
Eropah yang disebut ahli-ahli pengetahuan, atau "orientalist" me
nuduh bahwasanya ugama lslam itu disiarkan dengan kekerasan 
dan paksaan, dcngan pedang. Dan pernah juga dituduh bahwasa
nya angkatan-angkatan perang nabi yang diutus patroli ke daerah
daerah dan kampung-kampung yang di bawah kekuasaannya, 
lalu bertemu dengan kaum Quraish, maka dirampaslah dagangan 
kaum Quraish itu. Hal yang demikian dituduh menyamun. 

Tetapi akhirnya ilmu pengetahuan sejarah dan pengetahuan 
yang lain, dengan sendirinya meminta sikap hati-hati daripada 
golongan penyelidik itu, kerana kekuasaan pengetahuan tidak 
mahu lagi dimasuki oleh anasir kebencian dan sentiment. Pendirian 
yang dikemukakan meminta alasan yang cukup. Kalau tidak 
demikian, dituduhlah orang yang disebut ahli itu berkhianat 
kepada ilmu pengetahuan, dan akan datang ahli pengetahuan yang 
lain, akan membatalkan pendiriannya. Oleh sebab itu maka 
tuduhan-tuduhan yang serampangan terhadap kepada pendirian 
dan penyiaran J slam dari ahli-ahli Barat itu, kerap kali dibantah 
oleh sesamanya orang Barat sendiri. Kemudian itu terbuka pula
lah mata Negara-negara Islam dan pemuda-pemudanya datang 
pulalah belajar ke sekolah-sekolah tinggi di Barat itu, menyauk dad 
telaga ilmunya dan belajar bcrfikir secara mereka berfikir, maka 
dapatlah akhirnya mereka sama-sama mencari kebenaran dan 
dapat pula mempertahankan kebenaran. Dengan sendirinya hilang
lah tuduhan yang tidak berdasar itu, terbuktilah bahwa di belakang 
tuduhan ada pertentangan ugama, yang timbul dari fanatik dan 
kebencian, membuat-bua1 propaganda yang bukan-bukan, yang 
mesti sirna dihembus angin. 

Dikatakan dahulu bahwa siriyah (patroli) yang dikirim nabi 
dari Madinah, pergi menyamun kafilah-kafilah perniagaan Quraish 
sebagai perompakan dan perampasan. Sekarang ternyatalah apa 
yang disebut garis "status-quo", batas kekuasaan, sebelum di
tandatangani perdamaian. Perbuatan itu dilakukan falah semasa 
Mekah belum takluk dan kaum musyrik belum mengakui ke
kuasaan rasul di Madinah. Melalui daerah kekuasaan itu, ertinya 
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adalah melanggar kedaulatan. Pihak lawan yang melalui itu boleh 
ditawan dan hartanya boleh dirampas. 1 

Menyiarkan ugama dengan kekerasan tidaklah pernah terjadi. 
Orang sekarang sudah tahu apa ertinya "dakwah," iaitu satu 
s~ruan keyakinan. Nabi membawa suatu faham baru kepada kaum
nya, kaum Quraish dan seluruh bangsa Arab. Seruan itu tidak 
dibiarkan tumbuh, beliau dihalangi dan disakiti, sehingga dua kali 
beliau menyuruh pengikutnya pindah ke Habshi. Sedang Raja 
(Negus) Habshi ketika itu adalah memeluk ugama Kristian. Beliau 
mendapat halangan dari kaumnya sendiri. 

Setelah terbuka jalan ke Madinah, beliaupun pindahlah ke 
sana. Di sana beliau mendapat sambutan yang baik dan dapat 
membentuk masyarakat sendiri; masyarakat Islam. Dan negara 
sendiri; Negara Islam. 

Ditentukannyalah garis-garis kekuasaannya dan daerah. 
Dengan orang Yahudi yang diam di Madinah, terdiri dari per
sukuan Bani Nudhair, Qunaiqa' dan Bani Quraizah diperbuat 
perjanjian bahwa ugama mereka tidak akan diganggu, asal saja 
mereka mengakui kekuasaan yang telah nyata itu. Sesampai di 
Madinah itu pula keluarlah beberapa undang-undang mengenaJ 
susunan masyarakat baru itu. Satu di antaranya tersebut di dalam 
surat Baqarah, iaitu surat yang turun di permulaan nabi mem
bentuk kekuasaan di Madinah itu. 

"Tidak ada paksaan dalam perkara ugama. Sudalhi jeDas mam1 
yang benar dan sudah terang mana yang isesat. Malka barang siapa 
yang tidak mempercayai Taghut (syaitan) dan lbiell'im1m dengan 
Allah, maka sudahlah mereka berpcgang dengan bani yang teguh, 
tidak akan orak lagi. Dan Allah Maha Mendeirngin dam Meirnge
tahui." (Surat Baqarah ayat 26). · 

Ertinya, wa!aupun di Madinah sudah ada kekuasaa:n dan telah 
ada pula pemeluk Islam sebagai golongan yang terbesar dan 
menang, tidaklah pemeluk ugama yang lain yang ada di Madinah 
itu akan dipaksa, dan tidak boleh dipaksa. 

Apa guna paksaan, padahal duduk perkara StJdah terang. Dan 
lagi suatu keyakit.an yang dipaksakan, bererti merampas kemer
dekaan, hasilnya amat sedikit, melainkan bahayanya yang lebih 
banyak. Ambil saja garis besar, jangan menurutkan perdayaan 

1. Perang Badr, terjadi pada 17 atau 19 Ramadhan tahun kedua Hijrah, 624M. 
Inilah peperangan pertama antara Islam dengan.kaum Musyrikin. 
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syaitan dan percayalah kepada Tuhanl Dengan itu akan terdapat
lah persatuan, terdapatlah tali yang teguh yang tidak akan putus 
dan orak lagi. Apatah lagi di dalam Quran diajarkan bahwasanya 
pemeluk ugama Yahudi dan Nasrani itu adalah "Ahlul kitab," 
kaum yang menerima kitab juga dari Tuhan, Islam mempercayai 
akan kitab itu: "Taurat, Zabur. Injil dan Suhuf yang lain, yang 
turun kepada nabi-nabi." 

Alangkah luas faham ini·. 
Kami berjuang kerana mempercayai Tuhan, dan tuan-tuan 

pun mempercayai Tuhan. Cuma perbe:z.aan kita ialah kerana kami 
yang berkuasa. Lantaran itu tuan harus mengakui kekuasaan itu, 
dan kami akan menjamin keanianan tuan di dalam memeluk 
ugama tuan. 

Lantaran itu maka bukan sedikit perhubungan hidup sehari
hari di antara golongan Islam dengan golongan Yahudi itu. Pernah 
nabi sendiri kekurangan wang dan berhutang kepada salah seorang 
dari mereka. Dan ketika mayat seorang Yahudi dihantarkan ke 
kuburnya, !.alu di hadapan rumah nabi, beliau berdiri memberi 
hormat. Kadang-kadang pernah juga terjadi pertukaran fikiran 
tentang dasar kepercayaan, maka diperkatakaniah dalam suasana 
persahabatan yang baik. Hormat menghormati. 

Tetapi kemudiannya terjadi juga · retak. Bukan lantaran 
ugama, tetapi lantaran kekuasaan juga. Orang Yahudi kian lama 
kian merasa bahwa pengaruhnya kian susut. Dia yang memegang 
ekonomi di Madinah sebelum orang Islam membentuk pemerintah
an. Dia yang jadi tuan, sebagai orang T:onghoa di Indonesia selama 
llll. 

lnilah yang menyebabkan mereka "diperdayakan taghut." 
Mereka bermain di belakang layar, bahk.an kadang-kadang ber
lebih-lebihan. Seakan-akan kekuasaan yang telah nyata itu hendak 
mtc:reka lecehkan. Sampai pernah perempuan Islam yang melalui 
kampung mereka diganggu, dan ditarik selendang yang sedang 
dipakainya, satu penghinaan yang besar. Akhirnya dengan .diam
diam mereka membuat perhubungan dengan kaum musyrik Mekah 
hendak menggulingkan kekuasaan itu. 

Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan. Akhirnya terjadilah 
ha! yang tidak mcreka ingini. Mereka diperangi. Pusat kekuatan: 
nya di Khaibar dikepung dan bentengnya dimusnahkan. Mereka 
diusir dari Madinah dan mcreka dikalahkan. Sampai tidak dapat 
mengganggu lagi. 
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Kepada mereka pemah dilakukan hukuman yang amat 
ngeri, dibunuh satu persatu kerana pengkhianatan yang besar, iaitu 
turut dalam angkatan perang "sekutu" yang rnengepung ~ota 
Madinah. Ketika nabi akan mati, tidak ada. lagi masyarakat 
Y ahudi di Madinah. 

Dengan orang Nasrani pun demikian pula. Pernah utusannya 
datang dari ncgeri Najran ke Madinah, kerana melihat bahwa 
kekuasaan nabi telah nyata dan kera,jaan !slam te:ah berdiri. Satu 

· riwayat yang tidak dapat dilupakan dalam Islam, ialah sek:etika 
utusan itu mulai datang. Mereka sembahyang menumt ugarnanya 
di dalam satu ruangan di masjid Madinah. Tidak ditegur oleh nabi 
dan oleh seorang jua pun daripada sahabatnya. 

Dengan raja-raja Kristian nabi membuat perhubungan 
diplomatik yang baik sekali. Fikirannya utusan-utusan kepada 
raja-raja itu menyerunya masuk ke dalam ugama Islam, sebagai 
lanjutan pekerjaan nabi-nabi yang telah terdahulu. Kalau sudi 
masuk ke dalam Islam, syukurlah. Tetapi kalau tidak, tidaklah 
mengapa. Asal saja dapat mengadakan perhubungan persahabatan 
yang baik, tidak ganggu-mengganggu. O!eh Muqaudis raj a Mesir, 
yang mewakili kerajaan Rom, utusan nabi disambut dengan baik. 
Dan diadakan persahabatan yang baik. Tetapi raja itu tidak 
bersedia memeluk ugama Islam. Hanya sebagai tanda putih hati, 
dikirimnya beberapa tanda mata binglcisan, terdiri daripada 
barang-barang yang mahal, dan beberapa dayang dan inang. Di 
antaranya ialah Hariah Al-Qubtiyah, yang diambil nabi menjadi 
isterinya dan beroleh seorang putera, Ibrahim. 

, Dengan raja (Negus) di Habshi perhubungan itupun amat 
baik. Dan setelah raja itu mehdengar bagaimana dasar keper
cayaan Islam terhadap Nabi Isa Al-Masih, raja itu pun memeluk 
u·gama Islam. Dan pernah nabi berwakil kepadanya menikahi 
isterinya Ummu Habibah. 

Hiraclius raja Rom yang berkedudukan di Palestine pun 
diserunya juga. Utusan diterimanya dengan baik dan dimintanya 
keterangan yang lengkap dari utusan, bahkan dari Abi Sufyan yang 
seketika itu masih memusuhi nabi dan sedang ada di Palestine. 
Setelah mengumpulkan keterangan itu dari sana sini, dari kawan 
nabi dan lawannya, dapatlah beliau mengambil pendirian, bahwa 
Muhammad memang nabi. Sudah cukup tanda-tanda menunjuk
kan bahwa ia memang nabi, bukan nabi palsu. Tetapi setelah 
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menimbang dari segi politik dan kekuasaan, beliau tidak mahu 
menukar ugamanya. 

Kemudian setelah melihat bahwa kekuasaan Islam bertambah 
lluas, dan beberapa raja Arab yang memeluk ugama Kristian, 
kerana selama ini di bawah kekuasaan Rumawi d"engan sukarela 
telah memeluk ugama Islam, terasalah oleh beliau bahwa tumbuh
nya satu kedaulatan Arab di bawah pimpinan bangsa Arab sendiri, 
adalah satu ancaman bagi kekuasaan Rumawi. Dan sudah barang 
tentu puia pihak kekuasaan. baru itu tidak berdiam diri, dan 
senantiasa menjaga kekuasaan yang telah ada dan melakukan 
propaganda puia kepada tcman sebangsanya yang berkeliling 
supaya membulatkan kekuatan kef>ada kekuasaan yang telah ada 
itu. Kalau sudi, marilah masuk Islam. Kalau tidak sudi, tetaplah 
memeluk ugarna yang telah diyakini, cuma bayar jiziah. Kalau 
tidak sudi memilih salah satu, ertinya ialah perangl 

Dalam melakukan sikap yang tiga tingkat ini, terdapat hasil 
yang banyak sekali. Ada yang serta merta masuk ke dalam ugama 
Islam. Ada yang tetap dalam ugamanya, tetapi memindahkan 
pengakuan perlindungan kepada Madinah, bukan lagi kepada · 
Rom! Ini adalah ancaman bagi kekuasaan Knstian Rom di Timur. 
Inilah yang menimbulkan peperangan dengan kekuasaan Rom itu. 

Akhirnya di zaman Omar perjuangan besar-besaran tidak 
dapat dicegah lagi. .Perang Mu 'tah adalah perang keputusan di 
antara kekuasaan baru dari bangsa Arab yang berdaulat keluar dan 
ke dalam, dengan kekuasaan Rom yang selama ini menguasai 
sebahagian b,;sar dari Arab Utara. Di zaman Omar jatuhlah 
seluruh Shan, dan jatuh Baitil Makdis sendiri, dan Omar sendiri 
yang datang ke Baitil Makdis menerima penyerahan, dan Hiraclius 
terpaksa meninggalkan negen itu. 

Setelah kekuasaan itu berjejak, rnaka diletakkanlah dasar
dasar hukum 1erhadap kepada golongan ugama yang telah tidak 
memegang kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan yang 
berdasar kepada Quran dan Sunnah Nabi sama sekali. 

"TidlakRmihi mellarang 1'uhan Allah terhadap orang yang tidak 
memerimgi a!k!lnrn kamun, idla!l11 tldak mengusirmu dari tanah airmu, 
lbahwa kamu he1ri.ikap baik 1.epada mereka dan berlaku adil 
terh2dap mereka. Sesu1.1rngguhnya Allah amat cil!Ytta kepada orang 
yang adil." (Al-Mumtahinah, ayat 8). 

Di ayat sesudah itu - ayat 9 - diterangkau kebalikan dari 
ayat itu:. 
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"Cuma saja yang dilarang Allah atas kamu, ~shah terhadap 
orang yang memerangi kamu, dalam hal ugama, dan mengusir 
kamu dari tanah airmu, dan berjelas-jelas mere!ia mengusir kamu, 
bahwa kamu mengakui kekuasaan mereka. Barang siapa yang 
mengaku.i kekuasaan mereka, ltulah ornng yang anlaya." 

Setelah kekuasaan Islam berdiri dan mereka telah mengakui 
kekuasaan itu, maka bernamalah mereka "zimmi," iaitu orang 
yang dijamin keselamatan dan keamanannya. Ditegaskan oleh 
nabi: "Barang siapa yang menyakiti orang zimmi, sesungguhnya 
dia telah me.ayakiti diriku sendiri." 

Dan sabdanya pula: "Barang siapa yang menyakiti zimmi, , 
lepaslah dia daripada golonganicu." 

Diterangkan pula dalam Quran, bahwasanya makanan 
mereka, halal dimakan oleh orang Islam, dan makanan orang Islam 
halal mereka makan. Dan perkahwinan di antarn seorang laki
laki Islam dengan seorang perempuan Nasrani dan Yahudi, sahlah. 
W alaupun perempuan itu tidak masuk lebih dahulu ke dalam 
ugama Islam. 

Ketika Saidina Abu Bakar akan mengirim tenteranya melawan 
tentera Rumawi di batas Palestine, dengan sangat-sangat beliau 
pesankan kepada kepala tentera Islam itu, supaya kalau bertemu 
pohon kayu berbuah jangan dipotong. Bertemu binatang ternak, 
jangan diganggu, ambil saja sekadar akan dimak.an. Dan kalau 
bertemu orang-orang rahib sedang tekun beribadat dalam biara
nya, jangan diganggu diusik. 

Negara mesti dibelanjai. Kaum Muslimin diwajibkan mem
bayar zakat, dan zakat itu adalah termasuk ibadat Islam. Tentu 
saja kepada pemeluk Nasrani da.n Yahudi itupun dipungut pajak. 
Tentu saja bukan zakat. Maka diberilah namanya, iaitu jiziah. 
Sebab itu mereka pun turut bertanggungjawab menurut tarafnya 
yang patut. 

Di zaman Omar, Raja Jabalah bin Aiham dari Bani Ghassan di 
Sham, yang telah berpindah dari ugama Nasrani ke dalam ugama 
Islam dan tetap memangku kerajaannya, telah datang naik Haji 
dengan serba kemewahan dan kebesaran. Kedatangannya ke 
Mekah disambut dengan cara yang layak bagai kedatangan raja
raja. Tetapi sedang dia tawaf, terpijak hujung jubahnya yang indah 
oleh seorang murba biasa. Dia murka, dan orang itu ditempeleng
nya, sehingga berdarah mukanya kena tempeleng dengan cincin 
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yang banyak itu. Orahg itu mengadu kepada Omar. Menurut 
hukum keadilan, tempeleng itu mesti dibalaskan. 

"Bukankah sa.ya raja?" tanya beliau. 
"Tetapi keadilan Islam tidak membezakan di antara raja 

dengan orang murba. Siapa yang bersalah hiirus membayar ke
salahannya dengan setimpal," jawab Omar. 

Hatinya menerima peraturan dan keadilan itu. Tetapi 
kemegahannya sebagai raj a tidak dapat menerima. Maka· sebelum 
hukuman dijatuhkan pada besoknya, malam itu juga beliau telah 
berangkat dengan diam-diam bersama seluruh pengiringnya dati 
lari terus ke Konstantinopel, pusat terakhir dari Kerajaan 
Byzantium masa itu. Khabarnya konon, sesampai di sana beliau 
balik ke dalam ugama Nasrani, tetapi masih tetap merasa asing. 
Sebab jiwa besarnya merasa insaf bahwa perbuatannya itu memang 
suatu kesalahan. 

Menjalankan pemungutan jiziah itupun dilakukan dengan 
segenap kebijaksanaan. Ukuran jiziah tidaklah tetap, melainkan 
menurut kesanggupan suatu negeri. Bahkan ada yang tidak mahu 
dinamai pembayaran pajak itu suatu jiziah, iaitu Nasrani Bani 
Taghlap. Kata mereka, memang mereka memeluk ugama Kristian. 
Tetapi mereka bukan bangsa Rom, dan bukan pula sebagai kaum 
Yahudi yang keturunan Bani Israil itu. Mereka adalah Arab sejati. 
Mereka sudi membayar, tapijangan dinamaijiziah, bahkan mereka 
tidak keberatan kalau pungutan itu serupa dengan pungutan zakat. 
Dan permintaan ini dikabulkan. 

Pergaulsurn. 

Lantaran semuanya itu maka terdapatlah pergaulan yang 
sangat rapa1. di antara pemeluk Islam dengan pemeluk ugama yang 
lain itu. Setelah Kerajaan Parsi yang berugama Mazdak runtuh, 
maka pergaulan dengan kaum Majusi itupun berlaku pula dengan 
baik. Tetapi bangsa Parsi yang tidak mahu "diArabkan," walau
pun telah memeluk ugama Islam, mereka masih tetap memelihara 
semangat kebangsaannya. Setelah terjadi perjuangan Bani Umai
yah dengan Bani 'Abbas. Persia memilih pihak dan menyokong 
Bani 'Abbas. ttbu Muslim yang mendirikan Kerajaan Bani.'Abbas, 
adalah orang Parsi. Khurasan adalah pusat propaganda Daulat 
Bani 'Abbas. 

Di istana Bani Umaiyah terk.enallah tiga penyair besar, iaitu 
Jarir. Firzadak dan Al-Akhtal. Yang berdua (Firzadak dan Jarir) 
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adalah Islam. Jarir sangat pro kepada mazhab Shi'ah. Dan Al
Akhtal adalah pujangga Nasrani yang terbesar. Beliau pro kepada 
Bani Umaiyah dan menjadi penyair yang mempertahankan Bani 
Umaiyah. Bahkan di zaman Bani Umaiyah itu banyak benar 
terdengar nama-nama orang Nasrani yang menjadi pelaksana 
negara yang pandai dan bijak. Bukan sedikit tempoh yang terpakai 
buat mengatur administrasi ktrajaan menurut susunan negara yang 
besar. Tentu saja lama masih terpakai cara-cara administrasi 
Kerajaan Rom. Untuk ini maka pegawai-pegawai Nasrani sangat
lah diperlukan teilaganya. 

Setelah kekuasaan berpindah dari tang an Bani U maiyah ke 
tangan Bi.ni 'Abbas, ;imat masyhurlah di zaman Sultan Hamn 
Al-Rashid seorang tabib Nasrani yang bernama Jibril bin Bakh
tishu'. Tabib ini sangat mahirnya dalam jurusann_va. Dalam pada 
itu dia pun seorang Nasrani yang taat dan teguh memegang 
ugamanya. Makan minum baginda raj a, beliau yang menjaganya. 

Banyak tersebut dalam tarikh, bagaimana perhubungan tabib 
budiman itu dalam istana raja di Baghdad. 

Pada suatu hari seorang selir ditimpa sakit. i,dtu tangannya 
tidak dapat lagi diangkatnya, sudah kaku. Payah mengubat, tidak 
mahu juga sembuh. Kesudahannya tabib mulia itu diundang ke 
istana. Dimohonnya supaya perempuan muda itu dibawa ke 
hadapannya. Rajanya mengabulkan. Setelah berhadapan, di
tanyainya apa yang sakit. Perempuan muda itu menjawab bahwa 
tangannya tidak dapat digerakkannya lagi. 

"Penyakit ini berasal dari pinggulmu sebelah belakang," kata 
beliau dengan sikap sungguh, lalu beliau berdiri bersikap serupa 
hendak menyimbahkan sarung at<}-u rok perempuan itu dari sebelah 
belakang. Perempuan itu terkejut lantaran malu. Dan dengan tidak 
sadar, digerakkannya tangannya hendak mempertahar:kan jangan 
sampai roknya diangkat oleh tabib itu. Maka tergernklah tangan
nya. 

"Cuba gerakkan tcrus!" kata beliau. Lalu digerakkannya, 
maka hilanglah s~kit itu. 

Raja tersenyum, mengapa secepai. itu sembuhnya. Lalu beliau 
jelaskan bahwa ra.sa ma!u perempuan itu menyebabkan dengan 
tidak insaf akan sakit, dia mempertahankan diri. 

Riwayat Jibril bin Bakhtishu' itu dengan panjang lebar di
terangkan oleh Ibnu Khaldun dalam "Mukaddimah"nya. 
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Beliau tinggal.di Baghdad menurut kehidupan seorang·Nasrani 
tulen. Raja mendengar khabar bahwa isterinya sudah tua. Oleh 
kerana sangat hormat dan sayangnya kepada tabib itu, beliau 
bermaksud hendak memberinya penghibur, iaitu diberi. beberapa 
orang selir dan disuruh hantarkan ke rumahnya·. Ketika selir itu 
dibawa ke rumahnya, beliau sedang tidak di rumah. Demi beliau 
pulang, dilihatnya ada beberapa perempuan cantik dalam rumah
nya, beliau murka: "Usir setan-setan inil Usirl Saya tidak mahul" 

Perempuan itu diangkut ke istana kembali. 
Setelah beliau datang ke istana raja bertanya, mengapa beliau 

tolak pemberian itu? 
Beliau menjawab, bahwa dalam ugamanya beristeri hanya 

satu, dan isterinya ada. 
"Konsequensi" berugama yang sangat teguh ini menambah 

penghargaan dan hormat raj a kepadanya. 
Ketika c!ia sakit akan mati, berulang-ulang tabib lain disuruh 

raja mengubati orang tua itu. Dan anaknya sendiri Bakhtishu' bin 
Jibril telah jadi tabib pula. Ketika itu raja sendiri datang men
ziarahi beliau sedang sakit. Sebagai seorang Islam yang yakin akan 
kemuliaan mati dalam ugama Islam, raja mengajak beliau supaya 
mengucapk:m syahadat saja, biar mati dalam Islam, dan sampai di 
hari akhirat esok supaya bcrtemu juga. Dengan senyum tabib itu 
menjawab, bahwa clia tetap dalam ugamanya. Dan kepada putera
nya Bakhtishu' diwasiatkannya supaya tetap setia kepada raja. Dan 
kalau raja masih perlu akan tenaganya, tetaplah menjadi tabib 
istana. 

Setelah beliau mati, Raja Harun Al-Rashid memberi izin tabib 
Bakhtishu', putera mendiang mendirikan biara di kuburan itu. Dan 
baginda beri bantuan. 

Di Mesir pun demikian juga. Di zaman Omar, seketika Mesir 
telah takluk ke dalam kekuasaan fslam, di tangan 'Amr ibn al-As, 
beliau ini menetapkan pen<lita-pendita Nasrani dalam kedudukan
nya semula. Dan pernah keja<lian putera beliau memuk,ul seorang 
pemuda Nasrani Qubti. Khabar ini disampaikan orang kepada 
Khalif Omar. Maka setelah 'Amr naik Haji tahun di mukanya, 
keluarlah perkataan Omar yang terkenal: "Mengapa hendak 
engkau peii:nul\ak maD11usia hai 'Amr, padahal dia dilahirkan 
merdeka??" 

Lantaran sikap saling mengerti dari kedua belah pihak itu, 
yang gijamin berl:i.kunya olch Quran dan Hadis s;c:ndiri, maka 
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tidaklah heran jika sekiranya masyarakat Islam pada masa itu, 
bukan saja dibina oleh kaum Muslimin sendiri, orang-orang 
Yahudi dan Nasrani tidak sedikit jasanya dalam kemajuan ilmu 
pengetahuan. Terutama dalam urusan kewangan. Jika ditilik dalam 
tarikh dengan saksama, dalam masa kekuasaan Banu 'Abbas, Bani 
Umaiyah, Fatimiyah di Mesir dan kekuasaan Islam di tanah-tanah 
Parsi, akan terdapatlah nama-nama dari orang Nasrani dan 
Y ahudi. Setelah Islam menyeberang ke Sepanyol, pun demikian 
juga halr1ya. 

Tetapi tidaklah dapat dilupakan saja beberapa kesan-kesan 
yang tidak baik, yang timbul dari kepicikan pengetahuan, atau dari 
kesombongan kekuasaan. Dan ini mesti terdapat di tiap-tiap 
zaman, terutama dalam kalangan orang awam. 

Suatu misal; 
Dalam ayat tentang peraturan pemungutan jiznah dari ahlul 

Kitab ada disebutkan bahwa jiziah itu mereka bayar lantaran 
mereka golongan kecil golongan yang tidak memegang tampuk 
kekuasaan. Wahum shaghirun, ertinya mereka golongan kecil. 
Atau cara sekaraug, mereka minoriti. 

Dalam memahamkan golongan kecil dan tidak berkuasa ini, 
keraplah terjadi beberapa syarat untuk menyatakan bahwa mereka 
golongan kecil itu. Misalnya rumahnya tidak boleh lebih tinggi dari 
rumah orang Islam. Dia tidak boleh mengendarai unta dan kuda 
kenderaan, tetapi naik keledai saja. Serbannyu tidak boleh serupa 
dengan serban orang Islam. Pakaiannya mesti diistimewakan, dan 
lain-lain yang tidak tersebut dalam Quran atau Hadis, hanya 
kerana ijtihad yang dipengaruhi oleh tempat dan zaman (ruang dan 
waktu, kata orang sekarang). 

Mabuk kekuasaan dan niabuk kemegahan kadang-kadang 
harns diakui menjadi sebab timbulnya hal-hal ya:i.g tidak diingini. 
Setelah Bani Saijuk memegang kekuasaan Islam di Iraq dan Sham 
terasalah perlakuan-perlakuan yang menyinggung perasaan bagi 
kaum Nasrani dan Yahudi itu. Dan melihat perkembangan Islam 
yang luarbiasa, di Eropah sendiri pun timbullah fanatik ugama 
yang sangat mendalam. Paus Urbanus dan Peters Amiens bekerja 
keraslah membangkit-bangkit rasa fanatik ugama itu di Eropah 
terhadap kepada Islam. Dibuatlah propaganda bahwasanya kaum 
Muslimin itu adalah penyembah berhala, penyembah api. Dan 
Muhammad s.a.w. adalah seorang perompak besar, seorang Nabi 
Palsu, musuh Tuhan dsb. -
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Inilah pangkal timbulnya perar.g Salib. Pemeluk Nasrani di 
Eropah dengan anjuran dan asungan Paus hendak melepaskan 
tanah suci Baitil. Makdis dari tangan kekuasaan orang Islam. 

Maka terjadilah Perang Salib yang hebat itu. Lambang Kayu 
Palang beradu dengan lambang Bulan-Sabit. 

Peperangan itu sampai terjadi dalam masa 100 tahun lamanya. 
Delapan kali bangsa-bangsa Eropah mengirim angkatan perang ke 
tanah Islam, di bawah pimpinan raja-raja dan panglima perang 
yang gagah berani. Pernahlah tanah Sham dan Baitil -Makdis itu 
diperintah oleh raja-raja Kristian bertahun-tahun. Berdiri ke
rajaannya di Aka (Acre), Intakiah, orang besar Kristian. sebagai 
Richard Hati Singa Raja Inggeris, Frederik Barbarosa Raja 
Peranchis dan lain-lain. Dan timbul pula di pihak lslam nama 
Salahuddin Al-Ayyubi (dikenal Barat dengan nama Saladin), 
Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki dan lain-lain. 

Diambil jurnlahnya saja, maksud kerajaan-kerajaan Kristian 
hendak memusnahkan kekuasaan Islam boleh dikatakan tidak 
berhasil, walaupun pihak Islam ketika itu telah berpecah-belah 
sesamanya. Tetapi habisnya Perang Salib bukan sedikit pula mem
beri manfaat bagi mengembangkan mata Eropah tentang tanah 
Islam yang pada masa itu lebih maju. 

Kejadian-;cejadian pada Perang Salib dengan sendirinya pula 
menimbulkan hasrat bagi bangsa Turki untuk mengembangkan 
sayapnya di Eropah. 

Jatuhnya kekuasaan Kerajaan Byzantium di Konstantinopel 
oleh masuknya kekuasaan Turki di bawah pimpinan Sultan 
Muhammad Al-Fatih, dan ditukarnya kayu salib di pu:ncak Aya 
Sophia dengan Bulan-Sabit Emas, dengan sendirinya tentu suatu 
tikaman ke ulu hati bangsa-bangsa pemeluk Kristian di Eropah. 
Dan di waktu Turki-Osmani sedang naik bintang maka seluruh 
Balkan, sampai ke kota Wina sendiri pernah jatuh ke bawah 
kekuasaannya. Turki di Eropah amat menakutkan. 

Di Sepanyol sadarlah kembali bangsa Vandal dan Latin akan 
dirinya. Bersatulah mereka menyusun kekuatan buat mengusir 
kekuasaan Islam. 

Menurut Ilmu masyarakat (sosiologi), kekuatan bangsa itu 
serupa juga dengan kekuatan manusia. Masa kecil, masa dewasa 
dan masa telah tua. Setelah kekuatan Islam mulai tua di Sepanyol 
yang sampai 700 tahun itu, kaum Nasrani (masa itu masih bersatu 
mengakui kekuasaan Paus), mulailah naik kembali. Persatuan 
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Kerajaan Aragon dan Kastilia dengan perkahwinan Raja Ferdinand 
dan Isabella, adalah pukulan hebat bagi kaum Islam Sepanyol. 
Sesudah terjadi persatuan itu, dapatlah mereka memukul jatuh 
kekuasaan Islam paling akhir di Sepanyol (1492). 

W aktu itulah Sepanyol dengan dorongan jiwa Katholik .men
capai puncak kemegahannya. W aktu itulah Christophorus 
Columbus diizinkan mencari jalan ke India yang kaya rempah. 
Rupanya bukanlah India yang bertemu, melainkan Amerika. 

Jatuhnya kekuasaan raja-raja Bani Ahmar dengan Abu 
Abdillah raja Granada menyerahkan kunci pintu kota itu kepada 
raja laki-isteri itu, jatuhlah kekuasaan Islam di Semenanjung 
Iberia, dan mulailah di sana sejarah baru. 

Mulailah meluap kefanatikan yang dilihat dari kaca mata 
zaman sekarang, amat menggelikan hati atau menitikkan airmata. 
Orang-orang Islam. diusir dari sana. Bekas-bekas yang tinggal 
dipaksa masuk ugama Nasrani. Didirikan suatu panitia untuk 
menyelidik kalau-kalau masih ada sisa Islam dan Yahudi dalam 
negeri itu. Banyak sangat mahkamah penyelidik itu meminta 
kurban. Kerana bukan perkara yang mudah hendak menghapus
kan· suatu golongan bangsa yang telah 700 tahun hidup dan 
bertanah air di sana. 

Kefanatikan ugama bukan sedikit merusakkan kebudayaan. 
Kitab-kitab ilmu pengetahuan pusaka Islam dibakari. Kadang
kadang rumah orang pun diselidiki kalau-kalau di sana masih 
dilakukan upacara kelslaman. Banyak orang yang terpaksa meme
luk Kristian pada lahir, pada hal batinnya masih tetap Islam. Siang 
hari anaknya dipaksa belajar Nasrani ke gereja, malamnya ayah
nya mengajarnya Qnran kembali. . 

Hapusnya kekuasaan Islam di° Sepanyol itu, sampai sekarang 
meninggalkan luka yang amat besar dalam ji'Na orang Islam. 
Sepanyol dinamainya "Al-Firdaus al mafqud" (Syurga yang 
hilang). 

Di tahun 1492 dengan resmi !-iabis kekuasaan ternkhir Islam di 
negeri itu. Maka di tahun 151! mulailah Portugis menyerang 
Kerajaan Islam Melaka. Mulailah penjajahan lama ke negeri
negeri Islam, yang didorongkan oleh kefanatikan ugama itu. 
Bangsa Melayu di Filipina, yang tidak mahu memeluk Katholik, 
dinamai golongan Moro, iaitu nama yang diberikan orang Sepanyol 
kepada kaum Islam di Sepanyol sendiri. 
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Sesudah itu bertunrt-turutlah penjajahan Barat atas Timur. 
Yang pada hakikatnya ialah keyakinan ugama, melanjutkan perang 
salib. Berturut-turut sejak Portugis, Sepanyol, Belanda, Inggeris, 
Perancis. 

Adapun terhadap Turki yang dipandang sebagai orang yang 
tercoreng di kening bangsa Eropah itu, senantiasal_ah diperbuat 
macam-macam usaha agar dia pun terusir kembali ke Asia Kecil 
tempat asalnya. Dan dari sana harus pula pulang ke negeri asalnya 
di Turkestan. Al-Amir Shakib Arselan pernah menulis dalam 
bukunya "Alam Islamy sekarang" tentang 100 plan yang disusun 
buat menghapuskan Turki dari Eropah, sejak dia berkuasa di 
Eropah, tidak pernah Turki itu berhenti dari berperang. 

Empat ratus tahun lamanya, sejak awal abad ke-XVI sampai 
awal abad ke-XX pamur kaum Muslimin jatuh merosot ke bawah. 
Negerinya satu persatu jatuh ke dalam penjajahan. Walaupun 
masyarakat Eropah sendiri dalam masa 400 tahun itu telah menem
puh berbagai macam perubahan, dengan timbulnya zaman 
rennaisance, kebangunan Luther dan Calvin dengan faham 
Protestant, dan akhirnya timbul Revolusi Perands dan Revolusi 
Amerika, dan pergantian dari zaman feudal ke zaman industriali
sasi, namun keadaan tanah-tanah Islam tidaklah bertambah baik, 
melainkan bertambah buruk. 

Betapa tidak: Eropah telah lebih maju. Kegagalan mereka 
dalam Pernng Salib, adalah permulaan berfikir cara baru di 
Eropah. Dan kegembiraan kerana dapat menggagalkan Eropah itu 
di negeri Islam ad£lah pula permulaan merosotnya turun. 

Eropah khususnya Inggeris, mendapat perubahan dengan 
Magoa-Karta di tahun 1215. 

Di sana timbul ahli-ahli fikir menuntut kebebasan dan kemer
dekaan. Luther memperjuangkan kemerdekaan ugama dari 
pengaruh Paus. Erasmus memperjuangkan kemerdekaan berfikir. 
Penyelidikan dimulai, dan terbukalah mata hendak memeriksai 
dengan bebas. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki, adalah 
kemenangan sementara bagi Islam dan permulaan kebangkitan 
bagi Dunia Barat! 

Negara-negara Islam merosot turun. Merosot politik, ekonomi 
dan sosial. Bermimpi dengan kebesaran lama, tertutup jalan 
berfikir. 

Pukulan Mongol dan Tartar atas Kerajaan Abbasiyah di 
Baghdad, adalah kerobohan pertama. Sesudah itu berturut-
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turutlah keruntuhan yang lain. Melaka yang baru berumur 100 
tahun, jatuh. Kerajaan Mongol yang didirikan Baber dan ke
turunannya Akbar, Aurangzeb, Jehangir dan Shah Jehan, pun 
jatuh. Jatuh dan bobrok, mumuk dan rapuh. Semata keyakinan 
dengan tidak ilmu pengetahuan tidak ada faedahnya. Ternyata 
barisan Napoleon yang teratur seketika menaklukkan Mesir, tidak 
dapat ditangkis dengan hanya membaca surat Yasin dan hadis 
Bukhari. 

Tinggal satu pertahanan penghabisan, iaitu Turki. Seakan
akan diatur dengan sistematis pengepungan itu oleh bangsa
bangsa Eropah dalam masa 400 tahun. Kekuasaan di Balkan, jatuh 
satu persatu. Tunis dan Marokko dikuasai Perancis. Mesir 
diduduki oleh Inggeris. Kekuasaan Islam di Kaukasus dicabut satu 
persatu oleh Tsar Rusia. Dan 300 tahun lamanya Indonesia yang 
baru saja memeluk Islam, tidak dibiarkan bergerak oleh Belanda. 
Di tahun 1912 Italia pun mulai mengarnbil Tripoli. 

Pecah Perang dunia pertama. Turki kerana kehendak sejarah 
berpihak kepadaJerman. Dan dia pun kalahl Hancurlah Imperium 
Turki. Habislah kekuasaan Islam. 

Maka tidaklah salah perkataan Lord Ellenby seketika me
rnasuki Palestine: "Hari inilah baru selesai Pe rang Salib I" 

Dernikianlah kehendak sejarah, seribu tahun. 
Kita hanya rnernbaca yang tertulis. 

*** 
Eropah kembali mabuk kemenangan. Turki hendak dibunuh 

sarnpai mati, hendak dipadarnkan nafasnya yang masih ada. Kota 
Konstantinopel diduduki. Bangs~ Yunani disuruh Inggeris me
nyerang kekuatan Turki yang masih tinggal. Di seluruh kota 
Athene dibuat propaganda, bahwa maksud peperangan ialah 
hendak mengernbalikan kayu palang ke puncak Aya Sophia. 

Dalam pada itu diperbuat satu plan lagi, iaitu "Janji Bolfour" 
yang terkenal. Tanah Palestine dijadikan negara untuk Yahudi. 
Maka sejarah juga yang menghendaki, sehingga timbul orang
orang besar Islam sebagai Kemal Attaturk, Riza Shah Pahlevi, 
Ibnu Saud, King Faisal, Saad Zaglul Pasha. 

Di sinilah timbul kesadaran nasional. 
Hanya dengan nasionalisme ajaran Eropah di abad kesem

bilan belas, mulai ditiru oleh negara-m:g;1ra Timur, khususnya 
Islam. 
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Timbullah keinsafan pem1mpin-pemimpin Timur itu, sebagai 
Saad Zaglul dan Kemal Attaturk, bahwa alat paling mujarrab buat 
mengekalkan penjajahan selama ini, ialah membangkitkan per
musuhan ugama. U gama Kristian disiarkan sambil menjajah. Dan 
kaum Kristian asli dalam negeri yang dijajah, sebagai di Mesir dan 
Sham (Syria) dibujuk-bujuk dan diberi pemeliharaan istimewa. 
Tetapi lama-larra mereka sendiri pun mengertilah apa maksudnya 
pandangan istimewa itu. 

Terkejutlah lnggeris di Mesir pada 13 November 1919, seketika 
Saad Zaglul Pasha meminta Inggeris melepaskan pendudukannya 
dari tanah Mesir. Dicuba hendak mengadu kembali dengan 
Kristian Qopti yang bermazhab Orthodox itu, untuk menentang 
permintaan Zaglul. Tetapi tidak berhasill Revolusi Mesir mengge
legak, meluap. Kaum Ibu keluar dari rumahnya mengadakan 
arak-arakan merninta merdeka. Ketika bertemu dengan tentera 
Inggeris yang mengancam dengan bayonet, mereka hadapkan 
dadanya: "Cuba bunuh!" 

Hebat sekali: Pendita mengadakan pidato di masjid. Sheikh
sheikh Az.har mengadakan pidato di gerejal Merdekal 

Saad Zaglul dibuang ke Malta dan pulau Cycle. Dia dibuang 
bersama pemimpin-pemimpin yang lain. Di antaranya ialah murid
nya yang setia, Makram Ubaid, secrang pemimpin Mesir dari 
Kristian Qopti. Mahu apa? 

Zaglul seorang anak petani Mesir. Zaglul seorang bekas 
keluaran Az.har! Mempersatukan Mesir. Islamnya dan Kristiannya. 
Dengan terang dia berkata di hadapan rakyat yang dipimpinnya: 
"Siapa yang sanggup dan cekap, itulah yang naik memimpin 
negara, walaupun Islam atau Kristian!" 

Sampai kini kalau kita pergi ke Mesir, kita tidak akan melihat 
perbezaan putera Mesir, yang Kristian a tau yang Islam. Tidak ada 
tanda kefanatikan lama, yang mewajibkan orang Kristian membuat 
rumah rendah, naik keledai, tidak boleh naik kuda! Semuanya 
tarbush! 

Perancis mencuba memasukkan jarum perpecahan ugama 
pula di Syria. Dipecahnya dua daerah yang sedaging, iaitu 
Damaskus dan Beirut. Sebab di Damaskus yang bernama Kera
jaan Syria, penduduk terbesar Islam dan penduduk yang kecil 
Kristian. Diperbuatnya pula negara Libanon, yang penduduknya 
terbanyak Kristian dan Islam sedikit. Tetapi rakyat tidak mahu 
dibegitukan lagi. Datang pemimpinnya Sultan Pasha Al-Atrash 
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dengan semboyannya yang masyhur. "Ad-Dinu lillahi, wal 
watanu fauqal jami'i "(Ugama adalah hubungan kita dengan 
Tuhan, Tanah air adalah pikulan bersamal" Serentak pula kembali 
Islam dan Kristian mengadakan berontak di tahun 1925. Mahu 
apa? 

Semua tahulah sudah tipu daya Barat. Dia hendak menerus
kan kefanatikan lama dalam penjajahan, meskipun tidak disebut. 
Palestine diserahkan kepada Yahudi. Maka sebelum perang dunia 
kedua, Palestine berontakl Mufti Amin Al-Husaini sebagai 
pimpinan jiwa tertinggi. Bertemulah waktu itu bendera perjuangan 
yang jarang dikenal dalam sejarah: "Bendera bersemboyan 
gabungan Kayu-Palang, Bulan Sabit." 

Saya baru saja pulang dari perlawatan ke negeri-negeri Islam 
itu. Nampak benar bagaimana aman mereka dalam negara yang 
merdeka, kembali kepada ajaran yang suci. Seakan-akan orang 
Kristian Qopti di Mesir dan Kristian Marounist di Sham berkata: 
"Sebelum penjajahan Eropah datang, kami hidup damai. Kami 
Kristian, jauh sebelum Nabi Muhammad menegakkan kerajaan 
Islam. Masyarakat kami terjamin. Kami bernegara satu, ber
bangsa satu." 

King Faisal cucu Nabi Muhammad itu, pernah berpidato di 
muka umum di Damaskus seketika dia dilantik menjadi raja Syria: 
"Saya adalah seorang anak Arab, sebelum saya seorang Islam!" 

Sekarang kita lihat susunan yang menarik hati. Di dalam 
kerajaan Syria, presidennya seorang Muslim dan perdana menteri
nya Muslim, dan wakilnya di Persyarikatan Bangsa-bangsa, ialah 
Faris Al-Khauri yang berugama Kristian. 

Di Libanon presidennya Kristian, Sheikh Basharah Al
Khuri, dan perdana menterinya Islam, Said Riadh As-Sulh.1 

Di sana ada Universiti Islam, di sana ada Universiti Kristian. 
Tidak heran, kerana memang begitu jiwa yang dipusakai dari 

Nabi Muhammad. 
Bahasanya hanya satu, bahasa Arab. Kebudayaannya ha.nya 

satu kebudayaan Islam. Kebudayaan yang luas, yang tidak menolak: 
kebudayaan lain;kerana dasarnya ialah ratio! Akal. 
· Setelah habis Perang Dunia Kedua bertambahlah mereka 
mengukuhkan dirL Didirikan Liga Arab. Liga Arab mempunyai 
satu cabang, iaitu cabang Kebudayaan. Ketuanya ialah seorang ahli 

1. Meninggal kerana dibunuh orang pada bulan July 1951. 
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kebudayaan ya.ng masyhur Dr. Ahmad Amin Bey. Kongres Pertama 
(1948) diadakan di Beirut, ibu kota Republik Libanon. 

Tahukah tuan bahwasanya dunia Arab khususnya dan dunia 
Islam umumnya, mengakui berhutang budi tentang kemajuan 
literatur Arab kepada beberapa orang Arab Kristi11n? 

Basharah Takla yang mendirikan harian Al-Ahram di Mesir, 
Jarji Zaidan yang mengarang beberapa ilmu pengetahuil.n tentang 
tarikh Islam, Jibran Khalil Jibran penyair, Khalil Matran penyair, 
Makram Ubaid pemimpin politik dari Parti Kotlah, Faris Al-Khuri 
ahli pidato dan hukum di Lake Succes, Amin Raihani filosof, 
Mikhail Na'imah pengarang, Fuas Sarruf anggota Lembaga Bahasa 
Arab di Mesir dan Pendita Karantli; semuanya orang Kristian. 

Kalau orang mempelajari literatur Arab, orang mesti bertemu 
dengan nama-nama yang gemilang ini. 

Ada di antara mereka yang hapal Quran. Sebagai Makram 
Ubaid. Sheikh Nasif Al-Yaziji. Dan ada yang sangat berjasa 
mengarangkan satu Encyclopaedia Islam, iaitu Petrus Al-Bustani. 

Tiga ratus lima puluh tahun! 
Sekian lamanya Belanda berkuasa di sini. Oleh kerana giat 

usaha -:ending dan missie, dan oleh kerana kaum Muslimin sendiri 
yang belum berapa abad pula memeluk Islam, maka sudahlah 
sepatutnya kalau ada golongan anak Indonesia yang memeluk 
Kristian. 

Pengajian penjajahan hanya satu. Sebab itu maka plaat yang 
diputar di sini di zaman jajahan, tidaklah berubah dengan yang 
diputar di tempat lain. . . 

Kaum Muslimin benci kepada Belanda. Itu sudah terangl 
Pemberontakan Imam Bonjol, Diponegoro, Tengku Chik Di Tiro, 
adalah pemberontakan umat Islam kepada pemerintah Kristian. 
Dan oleh kerana masuknya ugama Katholik dan Protestant ke mari 
ialah dari seluruh penjajahan, tidaklah heran jika rasa-rasa fanatik 
Eropah pusaka Perang Salib dan Sepanyol dan Turki itu dimasuk
masukkan pula. 

Tetapi sekarang kita telah merdekal Kita sebagai bangsa 
merdeka telah dapat mengaji, bahwasanya kefanatikan ugama itu 
tidak ada faedahnya. Peperangan Salib beberapa abad yang telah 
lalu, dan masuknya Turki ke Konstantinopel, keluarnya kekuasaan 
Islam dari Sepanyol, tidaklah ada hubungannya dengan keislaman 
anak Indonesia, atau kekristianan anak Indonesia. Kalau kita 
hendak selamat, janganlah kita mencontoh ugama kepada orang 
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atau kepa,da sejarah, tetapi langsunglah kepada nabi dan Kitab 
Suci. 

Ajaran Islam sudah terang. Masyarakat Kristian di negara 
Islam sebelum Perang Salib sudah terang. "Barang siapa yang 
menyakiti kaum zimmi, keluar dari golonganku," kata nabi. 

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak 
ada tersebut menyuruh memusuhi orang yang sama-sama mem
percayai Allah. Terhadap memegang kendali pemerintahan, ber
sualah di sini perkataan Saad Zaglul: "Siapa yang sanggup dan 
cekap, itulah yang naik." 

Sekarang tarikh dunia sudah jauh berbeza dari dahulu. Iman 
dan kebaktian kepada Tuhan sedang diuji dan diancam. Diancam 
oleh "Atheist," tidak mempercayai Tuhan! 

Dalam menghadapi musuh Allah ini, mahu atau tidak mahu, 
kita mesti bersatu. Dan tidak ada satu jabatan yang lebih mulia 
daripada persediaan seorang makhluk mengabdi kepada Tuhan
nya. 

Kita susun Negara Indonesia Merdeka. Dan kita jadikan 
"Ketuhanan Yang Maha Esa," menjadi sun ting dari kehidupan 
kita. Kita akan merasa berbahagia berlindung di bawahNya. 
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AURAN SEJARAH 

Dengan serba ketenangan, haruslah kita meninjau kepada 
sejarah. Perjalanan hidup suatu bangsa yang_ teiah terdahulu men• 
jadi pengajaran dan iktibar bagi kita untul: melanjutkan usaha 
yang tiada putus bagi mempertinggi kemanusiaan. Empat belas 
abad lamanya sesudah Quran diturunkan, beberapa bangsa telah 
berdiri dan kerajaan telah tegak, oleh pengaruh ugama yang di
bawa oleh Muhammad ini. Tetapi dengan bebas harus kita kata
kan, bahwasanya pahala Kitab Suci yang dibawa Muhammad itu 
bukanlah sedikit bagi pcmbinaan bangsa-bangsa dan negara itu. 
Dan oleh kehendak scjarah pula, ada lagi beberapa isi Quran itu 
yang belum sempat diciptakan dalam masyarakat. 

Apakah sebabnya? 
Sebabnya bukanlah kerana Quran itu tidak cukup isinya, 

melainkan perkembangan masyarakat itu sendiri yang belum 
matang buat menerima perjalanan yang digariskannya dengan 
sekali gus. Sebab yang kedua adalah kemerdekaan be'rfikir yang 
digariskan oleh Quran itu sendiri. Kemerdekaan berfikir menim
bulkan banyak cabang fikiran. 

Tetapi jika suatu masyarakat belum dapat memakainya sekali 
gus, bukanlah bererti bahwa· telaga dan sumber Quran itu telah 
kering airnya. Sheikh Muhammad Abduh, pembuka fikiran baru 
dalam Islam pernah mengatakan: "Bahwasanya Quran itu masih 
tetap perawan." 

Terlebih lagi dalam susunan negara. Amat besar kebebasan 
yang diberikan Nabi Muhammad terhadap umatnya dalam meng· 
hadapi urusan perkembangan bernegara. Sabda beliau: "Kamu 
lebih tahu mrusan duniamu," adalah anak kunci yang senantiasa 
dapat dipergunakan, sehingga titah Quran dapat dipakai dalam 
segala zaman dan segala tempat. Dan ketika beliau akan mati 
tidaklah beliau tinggalkan satu testament politik yang tidak boleh 
diubah. Bahkan seketika ada sahabat yang mendesak supaya 
meninggalkan wasiat dalam susunan pemerintahan, yang akan 
dapat dipedomani, beliau menggelengkan kepalanya. 

Cuma beliau bayangkan beberapa hal yang akan kejadian. 
Misalaya, kamu akan bertemu dengan berbagai ragam bangsa. 
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Kamu bertemu bangsa Parsi dengan kemegahan dan kebudayaan
nya yang tinggi. Kamu akan bertemu dengan peradaban dan 
kebudayaan bangsa Rumawi. Dan suatu masa kamu akan berpecah 
sesamamu, oleh pengaruh keduniaan dan perebutan harta, 
perebutan keuntungan dan pangkat. Kamu akan didesak oleh 
bangsa-bangsa dari kiri dan kanan. Tetapi selama kamu masih 
berpega~g kepada Quran dan Sunnah, dan pedoman yang aku 
tinggalkan, kamu a.kan selamat. Sebab itu peganglah petaruhku, 
jangan dilalaikan ajaran-ajaran yang aku tinggalkan: "Adh-dhu 
'alaiha bin nawajizh," gigit teguh dengan saingmul 

Barn saja Rasulullah s.a.w. menutup mata, telah timbullah 
dan nyata perbezaan fikiran tentang susunan pemerintahan. 

Ada yang berpendapatan bahwasanya kalau nabi orang 
Quraish dari keturunan 'Adnan, hendaklah Kepala Negara seterus
nya terambil dari orang Ansar, penduduk asli Madinah. Iaitu dari 
kaum Aus dan Khazraj, dad keturunan Qahtan. 

Ada pula yang hendak membahagi kekuasaan, dari Muhajirin 
ada Amirnya dan dari Ansar ada Amirnya. Inilah yang dibantah 
keras oleh Omar bin Khattab, dengan perkataannya yang terkenal: 
"Haza Awwalul wahni," inilah pangkal kelemahan dan ke
runtuhan. 

Dan ada pula yang berpendirian bahwasanya negara itu harus
lah bersifat monarki. Kepala Negara dipilih dari keturunan yang 
terdekat kepada nabi. Inilah pendirian kaum Bani Hashim, yang 
dipimpin oleh Ali bin Abi Talib. 

Dan ada pula yang berpendirian bahwasanya yang akan men
jadi Kepala Negara hendaklah dari kabilah Arab yang terkuat dan 
besar pengaruhnya, iaitu kaum.Quraish. Sebab suatu negara harus 
ditegakkan atas 'ashabiyah yang kuat,' atau cara sekarangnya parti 
yang kuat. Yang mendapat sokongan pen uh dari masyarakat. 
Inilah pendirian Abu Bakar, Omar dan Abu Ubaidah. 

Perdebatan yang sengit terjadi, sehingga jenazah nabi yang 
mulia terlambat mengebumikannya. Suatu ha! yang berkali-kali 
beliau ccla seketika bcliau masih hidup. 

Setelah bei::tahun-tahun kemudian, anasir-anasir dari berbagai 
pendapat itu, bukanlah hilang melainkan bertambah timbul. 

Fikiran Ali. bin Abi Talib bahwasanya Negara Islam diperintah 
cara monarki oleh keluarga Hashimi, keluarga nabi, menjelmalah 
menjadi Shi'ah. Pada pendapat parti ini,yang berhak mengepalai 
negara ialah keturunan-keturunan terdekat dari nabi. Dan darah 
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yang utama dalam keturunan Ali bin Abi Talib, kerana perkah
winannya dengan Fatimah. Yang utama itu ialah Hasan dan Husin. 
Kemudian pendapat ini terpecah pula kepada beberapa bahagian. 
Yang terbesar ialah semata-mata keturunan Bani Hashim tidak 
disyaratkan keturunan Fatimah. Itulah Bani 'Abbas. 

Untuk penjelaskan pertumbuhan aristokrat Quraish itu, kita 
buat di sini dua skema (salasilah) keturunan, iaitu Quraish dan 
Bani Hashim: 

Suatu hadis Nabi: "Imam itu hendaklah orang Quraish," 
kalau kita pelajari dengan saksama, adalah menunjukkan bahwasa
nya perkauman Quraishlah yang besar pengaruhnya dan kokoh 
kedudukannya mulia dalam pandangan seluruh bangsa Arab. 
Inilah yang menyebabkan perebutan pengaruh di antara mereka di 
zaman dulu. Dalam skema yang kita perbuat lihat muka 132 dan 
133, dapatlah diketahui pertalian-pertalian kekeluargaan di antara 
orang-orang yang telah pernah memegang jabatan khalifah di 
zaman dahulu. Dan dari keturunan Bani Hashim timbullah kaum 
'Alawiyin yang beratus tahun lamanya berusaha hendak mengam_bil 
jahatan kha.lifah, sampai mempunyai mazhab ugama sendiri. Dan 
dia terbahagi kepada dua parti, iaitu parti keturunan Ali dan parti 
keturunan 'Abbas. Mu'awiyah yang sangat cerdik dan pandai 
memainkan catur politik, mulanya dengan diam-diam dan akhirnya 
dengan alasan menuntut darah Osman yang mati terbunuh dapat 
mengukuhkan kekuasaan di Sham (Damaskus) dan akhirnya 
menang mendirikan Kerajaan Bani Umaiyah. Tetapi kaum Bani., 
'Abbas kesudahannya menang menghadapi Bani Umaiyah dan 
menghapuskan kekuasaan kerajaan itu dengan bersandar kepada 
bangsa Parsi. 

Kaum keturunan Ali di beberapa tempat dapat mendirikari 
kerajaan sendiri. Misalnya Bani Idris di Afrika Utara dan di dalam. 
Dan dapat pula mendirikan kerajaan Fatimiyah yang sampai 
meningkat kebesaran di Mesir. 

Setelah kerajaan Islam bertambah besar, kekuasaan khalifah 
di Baghdad tidak dapat lagi menghalangi tumbuhnya beberapa 
kerajaan keci!-kecil, yang pada umumnya tidak lagi didirikan oleh 
keturunan Quraish. Seumpamanya Bani Saljuk di Iraq (Turki), 
Bani Buaihi di Iran (Parsi), Banu Toulon di Mesir (Turki) dan 
lain-lain, banyak lagi. 

Riwayat menyalahkan Mu'awiyah, sebab dialah yang mula
mula m_engguncungkan dasar pemerintahan Islam daripada khalifah 
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pilihan orang yang dipandang paling cekap, menjadi hak keturunan 
(monarki). Tetapi kalau kita selidiki perjalanan tarikh dengan 
saksama, maka timbulnya Mu'awiyah adalah tepat pada waktunya. 
Atau kehalobaan akan mengambil kekuasaan untuk keturunannya, 
yang berjauhan dari kehendak Islam sejati, dibukakan pintunya 
oleh keadaan. Setelah Osman dan Ali mati terbunuh, dan tinggal 
sahabat-sahabat yang besar dan pengaruhnya sudah boleh dikata
kan sama rata, maka pemilihan khalifah dengan jalan dan cara 
memilih Abu Bakar dan Omar, akan meminta penumpahan darah 
yang tidak akan berkeputusan. Wilayah Islam sudah luas, dan di 
tiap-tiap wilayah itu ada sahabat-sahabat nabi atau orang-orang 
utama yang juga patut menjadi khalifah. Sedang perhubungan 
amat sulit. Kalau ditilik pada zaman itu, persukuan Umaiyahlah 
yang paling kuat. Meskipun Mu'awiyah menurunkan jabatan itu 
kepada anaknya, adalah kerana keinginan akan kemegahan kaum
nya, namun zaman dan tempat telah memberikan kelapangan 
baginya untuk mencapai maksudnya. Parti-parti pada masa itu 
sudah banyak, dan semua mempunyai calon khalifah sendiri. 
Sedang di dalamtangan masing-masing ada senjata. 

Kalau Mu'awiyah setelah mendapat kekuasaan tidak me
nurunkan jabatan itu kepada anaknya, maka kerusuhan tidakiah 

· akan berhenti dan perang saudara tidaklah akan padam. Yang 
· telah dimulai sejak kaum pemberontak membunuh Saidina Osman. 

Ada· tumbuh satu parti yang sangat kiri! Yang terkenal 
namanyakaum "Khawarij," iaitu_yang tidak memandang sah suatu 
pemilihan, selain pemjlihan Abu Bakar dan Omar. Osman disalah
kannya sebab lembik pemerintahannya terlalu mementingkan 
keluarga dan banyak terdapat korupsi dalam kalangan pegawai, 
meskipun beliau sendiri tidak berbuat begitu. Tetapi itu adalah 
tanggungjawabnya. 

Mereka tidak menyetujui pemilihan Ali. Kerana pemilihannya 
adalah laksana dipakukan oleh partinya. Terbukti, dua orang 
sahabat besar Zubair dan Talhah sesudah Ali diangkat melarikan 
diri ke Mekah dan berkata: "Ali saya angkat, tetapi pedang 
mengancam kuduk saya!" lbunda Aishah pun tidak menyetujui 
pengangkatan Ali yang tergesa-gesa. Sebab itu kaum Khawarij 
keluar dari golongan Ali dan mendirikan parti sendiri. 

Kaum itu pun lebih tid4k menyetujui politik Mu'awiyah yang 
mencapai · maksudnya dengan segala macam tipu day a, sehingga 
"dibelinya" dengan harta benda negara yang ada dalam tangannya 
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beberapa orang ahli-ahli siasah, sebagai Amr bin 'Ash, Zaiyad bin 
Abihi, Mughirah bin Shu'bah. Mu'awiyah dipandangnya ber
khianat kepada cita-cita Islam. 

Shi'ah adalah parti yang sangat kanan. Pendirian mereka 
adalah bahwa yang berhak menjabat Kepala Negl\,J'a hanyalah 
keturunan Ali. Faham ini tetbahagi pula. Ada yang keturunan Ali 
dari perkahwinan dengan Fatimah dan ada pula yang memboleh
kan keturunan Ali, walaupun bukan dari perkahwinan dengan 
Fatimah. • 

Bani 'Abbas berhasil menumbangkan kekuasaan Bani 
Umaiyah dengan segenap kekejaman. Kaum Umaiyah dikejar
kejar dan As-Saffah adalah gelar khalifah Bani 'Abbas yang 
pertama, ertinya "Penumpah Dara.hi" Dipanggilnya seluruh ke- , 
turunan Umaiyah dalam satu majlis makan. Sedang enak-enak 
makan, disuruhnya sapu bersih semua dengan pedang. Dan 
kuburan pahlawan-pahlawan Umaiyah, sebagai kubur Mu'awiyah, 
Yazid, Abdul Malik bin Marwan, Hisham dan lain-lain, disuruh
nya bongkar. Tulang-tulang yang ada dalam kubur itu dikeluarkan 
dan dibakar. 

Salah seorang keturunan Umaiyah, bernama Abdul Rahman 
dapat meloloskan diri dan berangkat ke Andalus (Separiyol). Dia 
berhasil mendirikan kerajaan Bani Umaiyah. Almansor khalifab 
kedua dari Bani 'Abbas memberinya gelaran "Sakhar Quraish," 
Rajawali Quraish. . 

Kalau' sekiranya Bani Umaiyah masih menyerupai kepala 
bangsa Arab yang terbesar, maka kerajaan Bani 'Abbas yang 
sangat terpengaruh oleh kebudayaan Parsi, telah mendirikan satu 
monarki besar cara Timur, yang penuh kemegahan. Kadang
kadang darjat raj a sudah sangat dipandang suci, mendekati kepada 
darjat Tuhan. 

Kerajaan Bani Abbas jatuh setelah kaum Mongol dan Tartar 
datang sebagai air bah, meruntuh-luluhkan Baghdad, pusat 
peradaban pada masa itu. Dan sebetulnya sudah lama khalifah 
hanya tinggal gelaran saja. Di zaman datang serang~n kaum Salib 
sebelum serangan Tartar, kalau tidaklah kerana kekuatan Sala
huddin dan Nuruddin Zanki, sudah lama khalifah itujatuh. 

Dan setelah berdiri kerajaan Mameluk di Mesir keturunan 
khalifah diangkat orang kembali di Mesir. Tetapi bukan berkuasa, 
hanyalah sebagai Kepala U gama belaka. Dan akhimya setelah 
Mesir dialahkan dan didudulci oleh tentera Turki Osmani, maka 
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tanda-tanda khalifah, iaitu burdah dan pedang bersama lchalifah
nya sendiri diangkut oleh Sultan Salim ke lstambul. Sejak itu raja 
Osmanilah yang memakai gelar khalifah dan dipanggilkan Amirul 
Mu'minin, walaupun bukan Quraish, bahkan bukan Arab. Sebab 
'Ashabiahnyalah yang kuat di masa itu. 

ltulah baru sejarah yang dapat dilalui, menurut keadaan masa 
dan tempat; ruang dan waktul Dan ini bukanlah penyakit semata
mata bangsa yang telah memeluk ugama lsl:im, tetapi penyakit 
seluruh dunia dalam Zaman Pertengahan. 

Sungguhpun demikian, tidaklah dapat dimungkiri jasa zaman 
itu kepada peradaban, kemajuan dan kebudayaan. 

Di zaman Bani 'Abbas terlihatlah usaha kaum Muslimin 
dalam lapangan kemajuan hukum, fekah, pembangµnan, kesenian 
dan keindahan. Kemajuan dalam dunia filsafat, kesusasteraan dan 
ilmu peperangan. 

Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Hisham 
bin Abdil Malik, Al-Walid bin Abdi! Malik, adalah nama-nama 
pahlawan besar yang berjasa dalam zaman Bani Umaiyah. Dan 
puncak dari semuanya ialah Zaman Omar bin Abdil Aziz. 

Di zaman Bani 'Abbas patut pula dicatat nama-nama Al
mansor, Harun Al-Rashid, AI-Ma'mun, AI-Mu'tasim dan AI
Mutawakkal. 

Tiga Abdur-Rahman, iaitu Abdur Rahman Ad-Dakhil 
(Yang masuk, sebab dia yang masuk ke Sepanyol), Abdur Rahman 
II, dan Abdur Rahman An-Nasir, adalah bintang-bintang ke
megahan Bani Umaiyah di Sepanyol. Demikian juga Mansor lbn 
Abi Amir. 

_Al-Mu'izzu Ii Dinillah, pembangun Daulat Fatimiyah di Mesir. 
Salahuddin Ayubi penangkis kaum Salib, Almalikun Nasir Qataz, 
seorang raja Mameluk di Mesir yang menangkis serangan kaum 
Tartar dan Mongol, sehingga tersekat serangannya ke Mesir. 
Togrol Bey, nenek moyang raja-raja Osmani Muhammad Al-Fatih 
yang menaklukkan lstambul. Sulaiman Al-Qanuni yang menakluk
kan Balkan dan sampai ke Wina. Mahmud Khaznawi yang mem
bawa pengar.uh Islam ke India, Baber nenek moyang raja-raja 
Mongol di Delhi. Semuanya itu adalah pahlawan-pahlawan Islam di 
zaman monarki dan feudal, yang namanya harus dilukiskan dengan 
tinta air emas. Dan semuanya bukanlah semata-mata berbangsa 
Arab. Bahkan segala bangsa pemeluk.c,Jslam telah mempunyai 
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simpanan sejarah yang __ harus dibanggakan. Bangsa Turki, Parsi, 
Afghani, Mongol dan Kurdi. 

Demikian juga kemajuan dalam lapangan lain. Dalam hal 
hukum-hukum Islam, sebagai Maliki, Shafi'i, Hanafi dan Hambali. 
Dalam lapangan ilmu hadis, sebagai Bukhari dan Muslim. Dalam 
lapangan filsafat, sebagai Razi, Alkindi, Ghazali, lbnu ·Khaldun, 
lbnu Sina, Ibnu Bajah, Ibnu Haisam. Dalam lapangan kesu
sasteraan, sebagai Abdul Hamid Al-Khatib, Abu Nawas, dan 
beratus-ratus lagi yang lain. 

Kalau ada orang yang bertanya: "'Mana bekas pengaruh Islam 
di dunia ini?" Maka pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat di
jawab dengan satu senyum manis saja. Sebab ini adalah pertanyaan 
dari orang yang bodoh dalam hal yang dia tanyakan. Terutama di 
tanah Indonesia ini. Beratus tahun lamanya pendidikan dan 
pengajaran dipegang oleh tangan penjajah, dan sengaja mereka 
jauhkan perhatian murid yang dididiknya daripada soal kebudaya
an Islam. Buat memberikan jawapan yang tegas, hanyalah kalau di 
dalam sekolah-sekolah diajarkan segala sesuatu yang berhubung 
dengan Islam itu. Yang kelak akan memakan tempoh bertahun, 
sebagai ahli-ahli penyelidik Islam di Eropah berpuluh orang 
banyaknya yang mengurbankan umurnya berpuluh tahun untuk 
menyelidiki bagaimana dalamnya pengaruh Islam dalam kemajuan 
dunia. 

Kalau sekiranya seorang orientalist bernama Niekolson 40 
(empat puh1.h) tahun mempelajari satu cabang saja dari bekas 
kebudayaan Islam, iaitu Tasauf, dan kalau sekiranya Golziher 
berpuluh tahun menstudi hukum Fekah, dan kalau sekii:anya 
Nillano, Noldke, Snouck Horgronje dan berpuluh lagi yang lain 
berpuluh tahun pula untuk satu macam jurusan Islam saja, maka 
berapa lamanya ha! ini harus dipelajari? 

Sekarang ada terdengar, bahwa susunan pemerintahan Islam 
telah mundur. Kita akui hal itu. Tetapi tidakkah pula orang 
mengakui bahwasanya perubahan teori pemerintahan itu barulah 
timbul sejak awal abad kedelapan belas? 

Kita mengakui bahwasanya perubahan susunan pemerintah
an telah lebih dahulu dari kaum Muslimin. Eropah telah memulai 
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berfikir bebas sejak zaman Rennaisance.1 Dan tercapai puncak 
perubahan di zaman Revolusi Perancis. 

Perubahan hidup dari bertani kepada bermesin (industri) telah 
merubah pula akan susunan feudal menjadi susunan cara sekarang. 
Dan beberapa Negara Islam belum sanggup memaksakan per
ubahan itu, kerana hidupnya masih berdasar agraria. Tetapi lama 
kelamaan hidup industri itu pun telah mulai dirasai oleh dunia 
Islam. Bukankah ini pintu pula bagi susunan ba:ru'! 

Perubahan pemerintahan secara apa yang dinamai demokrasi, 
akan cepat dipakai oleh dunia Islam. Ada tiga sebab yang 
menyebabkan kecepatannya. 

Pertama, perhubungan dunia yang begini cepat, sehingga 
dunia telah jadi "kecil," yang menambah dekat. hubungannya 
dengan Barat. 

Kedua, hasil-ha5il kekayaan bumi yang dari ,;ehari ke ·sehari 
mulai didapat dalam tanah-tanah Islam, sehingga menimbulkan 
golongan tani dan buruh. 

Ketiga, dan ini yang lebih penting: dasar-dasar kehidupan 
masyarakat yang ada dalam Quran, yang jauh lebih tinggi nilai 
mutunya daripada dernokrasi Barat, iaitu Taqw111 bagi peribadi, dan 
Syura bagi binaan masyarakat. 

Kesemuanya itu memudahkan dunia Islam menyusun dirinya 
kembali. Bahkan sesudah tersusun, kelak, dasar ideologinya itu 
akan dapat dibingkiskannya kepada dunia, dengan berkata: 
"Cubakanlah ini! Ini bukan buat kami saja, tetapi buat alam 
seluruhnya!" Tetapi sebagaimana kebiasaan tiap-tiap ideologi, 
namun rnencapainya mesti dengan perjuangan juga. 

The Spirit of falam! 

Semangat Islam, atau jiwa Islam, belumlah pernah padam. 
Bagaimana dia akan padam, kalau sekiranya cahaya Quran tidak 
padam? Entah kalau orang rampas Quran ini dari seluruh dunia. 
Dan bolehkah itu? 

ltu tidak mungkin! Sebab itu adalah kejahatan, dan ke
jahatan itu hal!yalah nafsu mendatang, bukan tumbuh dari asli jiwa 
manusia. 

1. Terwujudnya kemerdekaan batin serta perkembangan bcbas dari tcnaga
tenaga baru di segala lapangan kegiatan manusia. Puncaknya pada per
tengahan abad 16. 



Bangsa Mongol dah Tartar di bawah Jengis Khan dan Hulagu 
Khan telah mencuba hendak meruntuhkan ini. Yang dapat di
runtuhnya hanya masjid dan yang dapat dibakarnya banya kitab
kitab yang ada di Baghdad. Tetapi bagaimana akhirnya? 

Keturunan Jengis Khan dan Hulagu Khan setelah puas men
jarah dan menaklukkan ·dunia, lalu memilih ugama Islam menjadi 
ugamanya" Setengah dari keturunan itu ialah Baber yang anak 
cucunya mendirikan kerajaan Islam di India! 

Kefanatikan Kristian di Eropah mencuba menghapuskan ke
kuasaan politik Islam dari Semenanjung Iberia, tanah Sepanyol. 
Kekuasaan politik boleh hapus, tetapi kekuasaan kebudayaan 
Islam tidak dapat dihapuskan. Dalam dasar jiwa bangsa Sepanyol, 
dan pada bangsa Sepanyol yang pindah ke Amerika Selatan, masih 
tinggal jejak kebudayaan itu. Dcngarlah nyanyian Sepanyol dan 
nyanyian Amerika Selatan. Bukanlah masih ada bau peradaban 
Islam. 

Sarojini Naidu penyair wanita Hindu itu mengakui bagaimana 
besar kesan jiwa Islam itu atas kebudayaan India. 

W alaupun di zaman segenap kckuasaan di tangan raja, di 
zaman A bsulute Monarki yang tidak ada batas kekuasaannya, 
namun suara kebenaran Islam masih tetap terdengar. 

Itulah kaum yang berani berkata kepada khalifahnya: "Jika 
engkau mereng hai Omar, dengan pedangku ini akan kuluruskan 
kembali." 

Abu Zar al-Ghiffari diberi wasiat oleh nabi: "Dalam mem
pertahankan kebenaran Allah, janganlah penat akan celaannya 
orang yang mencela!" 

Tukikkanlah pandangan kepada orang sebawahmu, jangan 
hanya mernandang kepada orang yang di atasmul 

Kasihilah orang miskin (rakyat murba) dan dekati dial 
Katakanlah kebenaran, walaupun pahitl 
Hubungkan silatur1¥1him, walaupun engkau dibelakangil 
Jangan meminta-minta kepada sesama-sama manusia. Dan 

perbanyaklah zikir. "La haula wa la quwwata illa bil-Lahil 'al
iyul 'azim! (Tiada berdaya, tiada kuat-kuasa, melainkan dengan 
Allah Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Besar! -- ltulah per
bendaharaan s:1urga!" 

Dan kepada Abu Hurairah diwasiatkannya pula: "hai Abi 
Hurairah! Janganlah masuk mengadap kepada Amiri Tetapi kalau 
terpaksajuga, janganlah dilampaui sunnahkul 

139 



"Jangan engkau gentar melihat pedangnya, jangan engkau 
takut melihat cambuknya. Suruh dia terus supaya taqwa kepada 
Allah dan taat kepada perintahNyal" 

Dan kepada Abu Sa'id Al-Khadri dinasihatkannya pula: 
"Sekali-kali janganlah terhambat seseorang kamu oleh kemegahan 
manusia akan menyebut yang benar, dan menyatakan perkataan 
yang benarl Menyebut yang benar tidaklah akan mendekatkan ajal 
dan tidak akan menjauhkan rezekil" 

Dan sabdanya pula: "Suruhlah berbuat ma'ru[ dam cegahiah 
berbuat mungkar. A tau -- kalau tidak, - ten tu kamu akan 

· diperintah oleh orang-orang durjana, maka selkieHka berdoa 
kepadaku orang b1dk-baik, tidaklah kulk:abuikan [agil" 

Inilah jiwa Islam! Jiwa "Terang" yang tidak takut kepada 
siapapu.n di dalam mempertahankan kebenaran. 

Seketika Mu'awiyah sudah mulai rnembawa Negara Islam ke 
dalam kelobaan dan kerakusan harta. maka tegaklah Abu Zarr 
menyebut kebenaran, membantah perbuatan Mu'awiyah itu 
dengan sekuat tenaganya. Pengaruhnya amat besar, sehingga 
Mu'awiyah terpaksa mengadu kepada Khalifah Osman. Dia di
hantarkan ke Madinah dan dibuang ke Ribzah! 

Buanglahl Namun kebenaran telah dinyatakannya. Biarpun 
dia dibuang, kebenaran itu telah disampaikannya. W aktu itu dia 
kalah, tetapi kebenaran tidak akan kalah. 

Di zaman raja-raja yang berkuasa tak berbatas itu, datang
lah pujangga-pujangga dan ulama menyebut yang terasa. Sufyan 
Sauri telah digantungkan nata' (penampung darah sesudah kepala 
orang dipotong), seketika dia menghadap Al-Mansor dan memberi
nya nasihat! Namun kebenarnn discbutnya juga. Kebesaran jiwa 
menyebabkan Al-Mansor tidak berani lagi mernotong kepalanya. 
Begitu juga Imam Malik, yang pernah didera punggungnya oleh 
gabnor Bani 'Abbas di Madinah. Pukullah dan deralah, namun 
mulutnya tidak akan boleh ditutupnya menyebut yang benar. 

Ahmad bin Hanbal dipaksa meninggalkan keyakinannya, 
dipaksa menelan keyakinan filsafat dari Khalifah Al-Ma'rnun, 
bahwasanya ~uran itu ialah Qadim. Dia tidak mahu, lalu didera 
pula dengan rotan, sampai mengalir darah! Tetapi rotan itu tidak 
dapat memaksakannya meninggalkan keyakinan dan pcngajiannya. 

Di zaman kek.iasaan-kekuasaan yang tidak berbatas itu juga, 
timbul Ibnu Taimiyah. Beberapa pangkat yang tinggi-tinggi, se
bagai · kadi atau mufti ditawarkan kepadanya, tetapi dia tidak 
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mahu. Kerana dia tahu bahwa itu bererti menjual kemerdekaan-
nya menyebut kebenaran. Berkali-kali dia dimasukkan ke penjara. 
Tambah masuk penjara, bertambah berkilat cahaya mukanya. 
Kesudahannya dia mati dalam penjara juga! • 

Di zaman kekuasaan Mameluk di Mesir, terkenal nama 
seorang alim besar bernama Al- 'Izzu lbn 'Abdul Salam. Meskipun 
beliau seorang ulama, namun beliau seorang yang senantiasa 
memperhatikan peredaran politik. Dia berani menegur raja-raja 
yang berkuasa itu dengan rohnya yang besar. 

Dia sedang berjalan di jalanraya seorang diri. Maka bertemu
lah di tengah jalan seorang Amir yang sangat menunjukkan ke
megahannya mengenderai kuda. 

"Turun! Tunjukkan belas kasihanmu kepada rakyatl" kata 
beliau dengan tiba-tiba. Jiwa amir itu tidak dapat menentang 
perintah demikian. Membantah ertinya ialah ma'zull Jatuh dari 
kekuasaan. Sebab jiwa orang banyak di tangan beliau. 

Seketika akan berperang menentang musuh. Raja-raja 
Mameluk meminta pengurbanan rakyat. Tetapi meminta_nasihat 
dahulu kepada beliau. Dengan terus terang beliau berkata: "Kamu 
semuanya hai raja-raja, adalah pada hakikatnya budak-budak 
belian. Kamu berkuasa sekarang jadi raja, tetapi kamu masih 
budak! Tebus dahulu dirimu masing-masing, baru kamu merdeka. 
Dengan wang tebusan itu peperangan ini boleh dibelanjail" 

Terpaksa mereka menebus diri! _ 
Sebelum kekuasaan Mameluk, . iaitu di zaman kekuasaan 

Al-Malik Ismail keturunan Salahuddin, maka raja ini membuat 
perdamaian dengan kaum Salib. Diserahkannya benteng di Shida' 
dan beberapa benteng yang lain. Apa sebabnya? 

Ialah supaya pihak kaum Salib menolongnya di dalam meng
hadapi saudaranya Al-Malik Najamuddin Ayub. Imam Al-Izz lbn 
Abdul Salam mencegah kesalahan dan pengkhianatan itu. Padahal 
ketika itu beliau menjadi kadi. Lantaran itu raja pun murka. 
Beliau diturunkan dari pangkat dan dimasukkan ke dalam penjara. 

Tetapi kemudian raja terasa menyesal atas perbuatannya itu. 
Lalu disuruhnya utusan menyampaikan kepada beliau di penjara, 
bahwa raja bersedia membebaskannya kembali, asal saja keke
rasannya ini diperlunaknya. Kata utusan: "Pangkat tuan di
kembalikan dan ditambah pula. Cuma satu saja permintaan 
baginda, iaitu "alon-alon sedikitl Dan baginda bersedia mencium 
tangan tuan Sheikh!" 
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Dengan murka beliau menjawab: "Demi Allah, saya tidak 
redha tangan saya diciumnya. Pergi engkau dari sinil Berjauhan 
pendirian kital Saya di satu lurah dan tuan-tuan di lurah lain!" 

Hal yang seperti demikian kejadian pula sebelum itu di diri 
seorang ulama lain. Iaitu Al-Qadhi Bakat bin Qutaibah, Kadi 
,Mazhab Hanafi. Raja Ahmad bin Toulon insrtf benar akan ke
besaran jiwa ulama ini. Baginda datang menjelangnya dan meminta 
sµpaya beliau mengucapkan laknat kepada Al-Muwaffaq, putera 
mahkota Bani 'Abbas. Maka heliau berkata: "Laknat Allah atas 
orang yang zalim!" 

Ertinya beliau hendak dijadikan alat politik, untuk mengutuk 
musuhnya. Beliau tidak mahu. Dikatakannya saja ''Laknat Allah 
atas orang yang zalim!" 

Penasihat raja membisikkan kepada raja: "Ten tu paduka yang 
dimaksudnya." 

Raja murka dan beliau dima'zulkan dari pangkatnya dan 
dimasukkan pula ke dalam penjara, dan dicabut segab harta benda 
yang telah dianugerahkan raja kepadanya. Di pelantaran penjara 
itu dia tidak berhenti memberi orang pengajarnn. Tiba-tiba Raja 
Ibnu Toulon ditirnpa sakit keras, sakit akan mernb:,1va mautnya. 
Rupanya teringat kesalahannya terhadap beliau. Lalu diutusnya 
orang menjemput beliau dan meminta menghalfr;i ,;egala kejadian 
yang sudah-sudah itu. 

Setelah mendengar perkataan utusan beliau berkata: "Per
selisihan saya dengan baginda bukan perseEsihan diri, tetapi 
ugama! Maka sampaikanlah kepadanya: "Saya sudah tua, dan dia 
sekarang sakit, sebab itu tidaklah jauh lagi mhsanya buat bertemu 
muka berhadap-hadapan di hadapan Allah. Di situbh keputusan
nya nanti." 

Beliau terus dalam penjara dan terus mengajar, sampai lbnu 
Toulon mati, baru dia keluar, Setelah terdengar kepadanya khabar 
kematian raj a, dia berkata: "Kasihan! Mati orang yang celaka!" 

Pada keyakinan beliau, lbnu Toulon celaka, walaupun dia 
mernegang tam.pule kekuasaan, sebab keluar dari garis Allah! 

Kira-kira 100 tahun yang lalu, jadi beium lama. Sultan Turki 
datang ke Mesir lalu disambut besar-besaran oleh raja Mesir, 
Khadewi Ismail. Maka diadakanlah "Jenderal repetisi" ulama
ulama Mesir, bagaimana cara memberi hormat kepada Sultan 
Turki itu jika beliau datang. Ulama•ul-ama harus tegak bersusun 
rapat. Sebaik sultan masuk ke dalam, semua mesti ruku', "keirei," 
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